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Dedico esse trabalho à minha avó Maria 

Marcolina, meu primeiro exemplo de 

cuidadora. (in memorian) 
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“Precisamos sempre de contemplar o 

mistério da misericórdia. É fonte de alegria, 

serenidade e paz. É condição da nossa 

salvação. Misericórdia: é a palavra que revela 

o mistério da Santíssima Trindade. 

Misericórdia: é o ato último e supremo pelo 

qual Deus vem ao nosso encontro. 

Misericórdia: é a lei fundamental que mora no 

coração de cada pessoa, quando vê com 

olhos sinceros o irmão que encontra no 

caminho da vida.“ 

(SS Papa Francisco)  
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RESUMO 

 
OLIVEIRA, Ana Paula Gomes. O amo(u)r cuidado: Condutas, percepções e 
sentimentos do cônjuge. Dissertação (Mestrado em Gerontologia) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 
O envelhecimento vem chamando atenção de governos e de significativas parcelas 
da sociedade. Isso decorre do aumento da população idosa e das implicações na 
estrutura das relações sociais, econômicas e culturais. O tema passa a ser desafiador, 
inclusive, por tornar visíveis aspectos da longevidade. Como consequência, holofotes 
se voltaram para as doenças crônico-degenerativas, prioritariamente relacionadas aos 
muitos mais anos vividos. No Brasil, mulheres que cuidam dos maridos passam como 
invisíveis às estatísticas. Cada vez mais, torna-se uma realidade um cuidador cônjuge 
acompanhar um quadro demencial. O presente trabalho visou esse cenário. O idoso 
do estudo aqui proposto necessita de cuidadores por possuir algum grau de 
dependência nas suas atividades cotidianas. Trata-se de um estudo de caso, com 
sujeito previamente escolhido, que traz à tona as condutas, percepções e sentimentos 
do cuidador cônjuge. Discorrer-se-á sobre esses complexos aspectos da relação, 
especificamente na situação de um matrimônio de longa duração. Pode-se afirmar 
que os laços fortes são fundamentais no cuidado a uma pessoa idosa, podendo dar 
base para um acompanhamento nos casos em que não há a presença de cuidador 
familiar. Nota-se também a importância de apoios psicológicos aos cuidadores 
familiares e aos cuidadores profissionais, considerando os aspectos emocionais tão 
necessários a uma atenção que deve levar em conta a possibilidade de existência de 
sofrimento humano, em qualquer cenário. 

 
Palavras-chave: Cuidador cônjuge. Envelhecimento. Casamento de longa duração. 
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ABSTRACT 
 

OLIVEIRA, Ana Paula Gomes. The Love - Amo(u)r care: Pipelines, perceptions and 
feelings of the spouse. Dissertation (Masters in Gerontology) – Pontifical Catholic 
University, São Paulo, 2016. 
 
Aging has been drawing attention from governments and significant portions of society. 
This is a consequence of the increase of the elderly population and it has implications 
for the structures of the social, economic and cultural relations. This matter is 
challenging because it makes visible the different aspects of longevity. Consequently, 
the focus is on chronic degenerative diseases, as they are primarily related to many 
more years of life. In Brazil, women who take care of their husbands are not visible to 
the statistics. The reality is that there is an increase in cases of spouse care related to 
dementia. This work focus on that scenario. In the present study, elder subject requires 
caregivers caused by some degree of dependence on their daily activities. We will 
carry out a case study, with a previously chosen subject, trying to bring out the 
behaviors, perceptions and feelings of the caregiver spouse. We will study about these 
complex aspects of the relationship, particularly in the situation of a long-term 
marriage. That strong links are essential in the care of an elderly person, and may 
provide a basis for follow-up in cases where there is the presence of family caregivers. 
It is also noted the importance of psychological support to family caregivers and 
professional caregivers, considering the emotional aspects as necessary to a note that 
should take into account the possibility of human suffering in any scenario. 

 
Keywords: Caregiver spouse. Aging. Long-term marriage. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Desde pequena, convivi com pessoas mais velhas — familiares e amigos 

próximos de meus pais. Os contatos, repletos de afeto, permitiram a descoberta da 

minha vocação profissional. 

 Essas relações forjaram minha trajetória e também me ensinaram — e ensinam 

até hoje — a lidar com o que considero a grande barreira da vida: a finitude. Lidei com 

muitas perdas e, no começo, não tinha ferramentas suficientes para digeri-las. 

 Contudo, as perdas me levaram a mais um aspecto importante da minha vida 

pessoal. Eu era muito nova e não sabia lidar com tantas emoções. Minha mãe, sempre 

muito preocupada — e também muito sábia —, ao perceber os primeiros sinais 

exacerbados de sofrimento para uma criança, procurou ajuda: aos oito anos tive a 

primeira sessão de psicoterapia. Eu achava que não gostava, mas precisava daquele 

espaço.  

 Nos cinco anos da graduação em Psicologia, sempre encaminhei meus 

trabalhos e atendimentos para questões do envelhecimento, o que me levou a uma 

grande batalha dentro da universidade e da carreira, visto que o envelhecimento, aos 

olhos da Psicologia, ainda é pouquíssimo estimado. 

 Nessa trajetória, é impossível deixar de citar alguns fatos que dizem respeito 

aos contextos familiares, sociais e educacionais, os quais procuro narrar por meio de 

recordações significativas, com base em minha experiência. 

 Tenho que descrever aqui um pouco sobre minha avó, e não quero que isso 

soe piegas, mas é por conta dela que nasceu em mim, sem que eu sequer 

percebesse, a vontade de estudar e falar sobre o cuidador, o que irei deixar claro mais 

adiante.  

 A lembrança que tenho da minha avó é de uma mulher nordestina, forte, 

batalhadora e destemida, que já tinha passado por muito na vida. Para ilustrar de 

maneira mais fácil, pensemos no cenário da mulher sertaneja dos anos 1960–1970. 

Contando com a minha mãe, ela teve 15 filhos. Desses, apenas 9 sobreviveram, 4 

homens e 5 mulheres. Ela e meu avô os criaram da melhor maneira.  

 Todos nós — 8 tios, 11 primos, meus pais, minha irmã e eu — nos reuníamos 

aos domingos em sua casa, construída tijolo por tijolo em São Paulo, por ela e meu 

avô, depois que decidiram deixar o sertão. Isso só foi possível pela visão de futuro 
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que meu avô possuía: ao perceber que com o passar dos anos os filhos sairiam do 

nordeste para estudar em capitais, decidiu que não queria que a família se separasse.  

Guardo lembranças alegres desses encontros. Minha avó sabia bem sobre 

todos: nós, que não morávamos lá, os outros filhos e netos, e mais duas irmãs, que 

moravam na casa deles. Procurava cuidar mesmo dos que estavam longe, e 

constantemente ligava para saber como estávamos, sempre muito atenciosa aos 

seus. Ela foi a primeira cuidadora, informal, com a qual eu tive contato.  

 Mulher forte, mesmo doente não deixava que muitos se aproximassem e 

cuidassem dela, mas o contrário não era verdadeiro. Nos seus últimos anos, minha 

mãe ia junto para auxiliar nas longas consultas, por ser mulher, a mais velha e, 

acredito, a mais parecida com ela. Eu mesmo, muito nova, com cinco ou seis anos, 

gostava de acompanhá-las e também fui percebendo minha identificação com o ato 

de cuidar. 

 Logo, minha mãe passou a ser a segunda cuidadora da família e de muitos 

outros velhos: meu avô — pai dela —, duas tias-avós por parte da família do meu pai 

— a primeira sofreu muito no último período de sua doença, e era minha mãe quem 

ia todos os dias ao hospital para fazer companhia, arrumá-la, etc; a outra morava em 

Nova York havia anos com a filha, mas, após o diagnóstico de Alzheimer, ficou em 

uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) aqui, no Brasil, perto de 

nossa casa. Quem ia visitá-la, certificar-se de que ela estava sendo bem cuidada e 

deixá-la arrumada (tratando das unhas, cabelo, depilação, etc) era minha mãe. Outro 

exemplo foi a mãe do melhor amigo do meu pai, uma senhora japonesa asilada, 

também com Alzheimer, que minha mãe acompanhava, sabendo tudo que acontecia, 

como a evolução da doença e a saúde em geral, fazendo visitas sempre que possível. 

 Das vezes que vi minha mãe cuidando dos outros, percebi nela também uma 

exaustão. Por mais que fizesse tudo por vontade própria e com carinho, é uma 

dedicação exaustiva responsabilizar-se por alguém doente. Nós a amparávamos 

nesses momentos, porém constatei uma escassez de serviços formais ao cuidador. 

Nunca soube sobre alguma oferta de suporte pela situação que estava vivendo, nem 

psicólogo, assistente social, médico ou enfermeiro. O único apoio que recebeu, sem 

ser o da família, vinha da religião, através da amizade cultivada com as freiras, em 

anos de convivência, e da comunidade da qual faz parte. Era dali que recebia os 

cuidados que tanto necessitava para manter-se. 
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 Acredito que o desejo que tenho de estudar sobre os cuidadores parte de ter 

visto o sofrimento da minha mãe e da crença de que ela não é a única nessa jornada. 

 É difícil explicar o motivo que mantém uma esposa ou esposo no papel de 

cuidador do companheiro em processo de demência, por conta da subjetividade de 

cada indivíduo. O presente trabalho de pesquisa pretende abordar os aspectos do 

cuidado de cônjuges/parceiros incapacitados depois de longos anos de convivência. 

Também são investigados os aspectos emocionais, as condutas, as percepções e os 

sentimentos presentes no cuidador, com o intuito de compreender qual a função que 

o ato de cuidar desempenha de acordo com as concepções de respeito, amor, 

relacionamento, conjugalidade e sexualidade do status cuidador cônjuge. 

 O título desta pesquisa, Amo(u)r cuidado, faz analogia ao filme Amour (2012), 

do austríaco Michael Haneke. Haneke é conhecido por investigar momentos de 

transição abruptos, optando unicamente por uma ótica realista e perturbadora, ou 

seja, demonstra que algumas coisas se quebram, sem conserto. No filme, não poderia 

ser diferente: o diretor retrata um casal de idosos, músicos aposentados, que segue 

desfrutando a cultura erudita com uma intimidade adquirida ao longo de uma vida. 

Porém, a saúde física e mental da mulher se deteriora de maneira acentuada, e seu 

marido assume ajudá-la, da melhor forma que lhe é possível, como cuidador. Amour, 

além de se enquadrar nos aspectos desse estudo, foi o pontapé inicial para que meu 

olhar se voltasse para essa temática, já no trabalho de conclusão de curso da 

graduação, em 2014. Sendo assim, optei por mantê-lo no título desta dissertação. 

 De acordo com projetos da Organização Mundial de Saúde (OMS), para fins 

de levantamentos demográficos, o crescimento da população mundial de idosos 

ocorre rapidamente — especialmente em países em desenvolvimento, como o Brasil. 

Contudo, a maior longevidade alcançada nem sempre corresponde a um nível de 

bem-estar e a um grau de autonomia que possibilitem aos mais velhos a satisfação 

das necessidades fundamentais, sem apoio. Esse aumento da população idosa 

brasileira coincide com taxas mais elevadas de doenças crônicas, incapacidade física, 

déficit cognitivo, quedas, hospitalização, dentre outros. 

 Indivíduos com esse perfil frequentemente necessitam de auxílio para a 

realização de suas atividades cotidianas. Cuidador é o nome atribuído à pessoa que 

exerce essa função de ajudar. Muitas podem ser as tarefas e, em certos casos, a 

família busca auxílio de cuidadores profissionais. No Brasil, a atividade, muitas vezes, 

é exercida por um membro da família. A profissão formal de cuidador no Brasil, 
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organizada e com treinamento para o auxílio a idosos dependentes, não existe 

(RIZZO; SCHALL, 2008; SILVA, 2011).  

Em minha trajetória, várias vezes me deparei com a informalidade daqueles 

que cuidavam de parentes ou amigos em situações de incapacidade ou fragilidade. 

Esses cuidadores necessitavam de amparo, de apoio emocional pela situação que 

estavam passando, mas não encontravam — e ainda não encontram, por diversos 

motivos que buscarei esclarecer. 

Segundo o Guia Prático do Cuidador (BRASIL, 2008, p. 8), a ocupação de 

cuidador faz parte da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob o código 

5162, definida como quem “cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições 

especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, 

higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida.” O Guia 

afirma também que cuidador é “a pessoa, da família ou da comunidade, que presta 

serviços a outra pessoa de qualquer idade, que esteja necessitando de cuidados por 

estar acamada, com limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração.” 

(BRASIL, 2008, p. 8). 

Os cônjuges que cuidam de parceiros incapacitados podem se sentir 

fragilizados, principalmente quando eles próprios já têm a saúde abalada. A doença 

traz tensões ao casamento, que podem agravar doenças e pôr em risco a saúde e o 

bem-estar do cuidador. A qualidade da experiência de cuidador cônjuge pode afetar 

a maneira como as pessoas que desempenham essas tarefas reagem à morte da 

pessoa de quem cuidavam (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

O casamento é um relacionamento dinâmico que se transforma com o tempo. 

Espera-se muito dessa relação, e é difícil torná-la continuamente satisfatória. 

Satisfação envolve corresponder às necessidades e aos desejos essenciais de cada 

um, assim como preencher as expectativas do cônjuge. Necessariamente, inclui 

aspectos matrimoniais individuais. 

 

Relações duradouras dizem respeito aos relacionamentos em que o casal já 
está junto há muito tempo, tendo passado por várias transformações na sua 
relação conjugal e familiar. Quanto à fase do ciclo de vida, se tiveram filhos, 
eles podem ser adolescentes, jovens ou adultos, e os próprios cônjuges 
devem estar pelo menos na fase do meio da vida. Os conflitos do sujeito 
individual convivem e concorrem no casamento com as diversas crises pelas 
quais os cônjuges passam ao longo da vida familiar e maximizam-se perante 
as crises originadas na intersubjetividade. (NORGREN, 2002, p. 79). 
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Contudo, o casamento na terceira idade pode ser severamente testado pelas 

doenças físicas inerentes ao avanço dos anos. 

A proposta deste trabalho é relacionar os teóricos da Psicogerontologia 

contemporânea com o depoimento de uma entrevistada. No caso em questão, a 

entrevista foi feita com uma idosa que tem um casamento duradouro, no qual o marido 

desenvolveu, há anos, um processo de demência, e é acompanhado exclusivamente 

em domicílio por ela, com o apoio de uma empregada doméstica. 

Os capítulos estão organizados da seguinte maneira: 

No primeiro capítulo, Contextualização Teórica, é apresentada a bibliografia 

referente ao que envolve a vida do cuidador, focando nas implicações do adoecimento 

no envelhecimento. Em seguida, são tratados os aspectos do cuidado: quem cuida, 

por que cuida e como cuida. No último item do capítulo, discorre-se sobre vínculos 

conjugais, em casamentos de longo tempo, submetidos a profundas mudanças. 

No segundo capítulo, Aspectos Metodológicos, tenho em vista deixar claro 

quais foram meus passos até o atual momento — para justificar a opção pela escolha 

de uma única “personagem” —, a proposta de análise e a metodologia adotada. 

No terceiro capitulo, Análise e Interpretação, apresento os “personagens” com 

outro olhar, saindo dos estigmas, sob a perspectiva de quem sabe o que se pode 

esperar. Entretanto, há, nessa etapa, dados novos e inusitados, que nos fazem 

questionar a bibliografia e utilizá-la para demonstrar realidades. 

Encerro com as Considerações Finais, em que terei a oportunidade de 

relacionar os aspectos teórico-metodológicos ao estudo de caso. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 
Este capítulo trata de esclarecer as necessidades, dificuldades e outros temas 

relacionados aos indivíduos que vivem o processo do envelhecimento, perante a necessidade 

de um cuidado e de ser o cuidador em um matrimonio estável e longevo.  

 
 

1.1 Envelhecimento populacional 

 

Fiona está esparramada no chão da sala, entre livros 
que abordam o tema Alzheimer. Grant olha para ela 
sobre o jornal que está lendo de vez em quando. 
 
FIONA: 
“Nunca se sinta culpado por sua ira contra Deus.”  
 
GRANT: 
“Não vejo sentido. Nem temos certeza se é… Você é 
muito nova.” 
 
FIONA: 
“Caso o paciente afetado pela doença permaneça em 
casa, o cuidador frequente é o cônjuge. O cuidador 
precisa administrar a degeneração do ente querido. 
Precisa fazer isso durante anos com o quadro sempre 
piorando. Às vezes, precisa suportar insultos muito 
pessoais… e aprender a suportar tudo sorrindo. 
Cuidadores precisam ser capazes de diagnosticar 
problemas comuns sob circunstâncias incomuns. 
Imagine a pessoa que você mais ama incomodada 
com algo, mas incapaz de informar o problema ou 
mesmo de entendê-lo.” Fiona pondera sobre o 
conteúdo e sorri. 
 
FIONA: 
“Parece como todo casamento.” 
 

(Trecho do filme Longe Dela. Canadá, 2006) 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno demográfico mundial que levou 

a uma mudança na estrutura da população. Até a década de 1960, a população do 

Brasil era extremamente jovem: em torno de 52% abaixo de 20 anos, e menos de 3% 

acima de 65 anos. A proporção de habitantes com 60 anos de idade ou mais dobrou 

entre 1950 e 1991 — subiu de 3,5% para 7,3% —, e a proporção daqueles com 65 

anos ou mais quase triplicou no mesmo período — foi de 1,7% para 4,6% (IBGE, 

1940, 1970, 1980, 1991, 2000). 
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Em 2000, havia 600 milhões de pessoas idosas no mundo, isto é, com mais de 

60 anos. No ano de 2006, os números ultrapassaram a marca de 700 milhões, e as 

projeções demográficas indicam um número em torno de 2 bilhões de pessoas idosas 

em 2050. Isso significa que, nesses 50 anos, a população idosa triplica. Em 10 anos, 

pessoas nessa faixa etária, pela primeira vez, estarão em maior número que crianças 

com menos de 5 anos. O crescimento mais rápido ocorre nos países em 

desenvolvimento (62% dos idosos do mundo) e chegará a quase 25% da população 

total (PESSOA, 2009). 

A figura 1 mostra o relatório Global Age Watch 2015, que avalia os fatores 

determinantes para o bem-estar econômico e social das pessoas idosas em todo o 

mundo. A análise global, no ano de 2015, focou nas regiões, escutando as pessoas 

mais velhas por elas mesmas e tentando compreender as tendências geográficas, 

que variam amplamente. Os países são classificados, no índice, com cores que 

variam do verde ao vermelho escuro e estão representados entre as posições 1 e 96 

no ranking. A cor cinza é usada para países que não estão incluídos no site. 

Fonte: HelpAge International 

Figura 1 — Envelhecimento populacional 
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O índice responde às questões fundamentais de interesse para as pessoas 

mais velhas e é uma estrutura para governos e para a comunidade internacional 

desenvolverem e implementarem políticas e programas para garantir que nenhuma 

pessoa mais velha seja deixada para atrás. 

Ele avalia quatro domínios fundamentais para as pessoas mais velhas, que 

abrangem os aspectos mais cruciais do seu bem-estar, experiência e oportunidades. 

São eles: a segurança de renda, o estado de saúde, a aptidão e um ambiente 

favorável — fatores que as pessoas mais velhas dizem que são necessários para que 

elas sejam capazes de permanecer independentes. 

De acordo com o mesmo relatório, existem, atualmente, 901 milhões de 

pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo, representando 12,3% da população 

global. Até 2050, espera-se que a porcentagem aumente para 21%, com 2,02 bilhões 

de idosos no mundo. 

A velhice ainda é muitas vezes considerada, do ponto de vista econômico, com 

os pressupostos de que o envelhecimento da população vai custar. No entanto, bem-

estar na vida adulta é um acúmulo de experiências ao longo da vida. Países que 

apoiam o desenvolvimento humano no decorrer da existência são mais propensos a 

ter maiores taxas de participação dos idosos em voluntariado, trabalhando e se 

engajando em sua comunidades. Cada pessoa deve ser capaz de viver a melhor vida 

que pode em todas as fases, com dignidade e liberdade de escolha. 

Elaborada anualmente pela organização britânica de ajuda à velhice, HelpAge 

International, a lista avalia fatores como renda, saúde, transporte e segurança de 96 

países. A análise é realizada com base no resultado da combinação de vários 

documentos de instituições internacionais. 

A campeã do ranking, figura 2 é a Suíça. Noruega, Suécia, Alemanha e Canadá 

completam a lista dos cinco países com mais qualidade de vida para a terceira idade. 

O Brasil está na 56ª posição nesse ranking, atrás de países como Peru, México, 

Argentina, Bolívia e Colômbia. Na avaliação dos autores do estudo, o Brasil ocupa 

essa posição por conta da insatisfação de sua população idosa em relação à 

segurança e ao transporte público.Isso também se deve pelo ritmo desigual de 

crescimento da população idosa em todo o mundo e mostra-se mais acentuado nas 

regiões periféricas.  
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Fonte: HelpAge International 

 

Nos países centrais, o aumento sustentado do número de pessoas idosas levou 

mais de 100 anos para consumar-se; já nos periféricos, vem ocorrendo em pouco 

mais de duas ou três décadas. Isso significa que nos países centrais houve mais 

tempo para a adaptação da sociedade às transformações na estrutura etária da 

população, o que não ocorreu com os países periféricos. Como se não bastasse a 

questão do tempo, as características socioeconômicas desses países abrigam altas 

taxas de pobreza e desigualdade social, contribuindo para acirrar as preocupações 

com o fenômeno do envelhecimento populacional (FÉLIX, 2009). 

Esse novo paradigma sociodemográfico — o aumento da população idosa em 

todo o mundo — gera novos contextos microssociais e macrossociais. No sistema 

macro do desenvolvimento, temos aspectos políticos, culturais, econômicos e de 

saúde; no sistema micro, os contextos familiares e arranjos sociais. 

Figura 2 — Ranking de qualidade de vida para a terceira idade (2015) 
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Além desses aspectos, chama atenção a heterogeneidade do envelhecimento 

populacional. Por mais que se observe países com culturas semelhantes, consideram-

se fortes diferenças no ritmo do descenso da fecundidade e mortalidade, devido à 

desigualdade da situação socioeconômica e cultural dentro e entre esses países. As 

transições demográficas, segundo Pessoa: 

 

A transição demográfica se define a partir das alterações verificadas no 
comportamento das taxas de fecundidade e de mortalidade que, por sua vez, 
determinam o padrão etário e o ritmo do crescimento de uma dada população. 
Tais alterações se desenvolvem de acordo com as características históricas 
de cada sociedade, daí a heterogeneidade e os diferentes ritmos do padrão 
de crescimento populacional verificados dentro e entre as regiões e países 
(PESSOA, 2009, p.62). 

 

As variáveis etárias são as taxas de fecundidade/natalidade e mortalidade, que, 

por caírem significativamente, vêm provocando mudanças na configuração da 

pirâmide etária das populações, como vemos na Figura 3. Segundo Pessoa (2009), o 

efeito do descenso da fecundidade é mais importante que o da mortalidade na 

conformação da pirâmide etária, pois o declínio da mortalidade interfere mais 

incisivamente nas etapas avançadas do envelhecimento da população. 

 

Fonte: G1 Brasil / IBGE 

 

Cepal (2007a, apud PESSOA, 2009), explica a pirâmide etária dizendo que o 

declínio sustentado da fecundidade, por um longo período de tempo, faz com que o 

envelhecimento se desloque para o meio da pirâmide, uma vez que o peso relativo 

Figura 3 — Pirâmides etárias do Brasil 
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dos grupos etários centrais torna-se maior que o das idades localizadas na base. Tal 

deslocamento começou a ser observado a partir do ano 2000 e continuou avançando 

até tornar-se totalmente visível em 2010. 

Pessoa (2009) continua explicando que o alargamento contínuo da parte 

superior da pirâmide etária indica o envelhecimento pelo topo, que se caracteriza pelo 

aumento do peso relativo das pessoas idosas em relação aos estratos etários mais 

jovens. Isso torna evidente a tendência de haver envelhecimento do envelhecimento, 

ou seja, o crescimento mais rápido do próprio estrato populacional de idosos. 

Estudos mostram que, praticamente em todo o mundo, as mulheres vivem mais 

que os homens, o que também podemos observar na pirâmide etária. Isso é atribuído 

à tendência maior de que as mulheres se cuidem e procurem cuidado, em relação aos 

homens. Além disso, os homens tendem a fumar e beber mais e também estão 

expostos a mais toxinas perigosas (KINSELLA; HE, 2009; PAPALIA; FELDMAN, 

2013). 

 

1.1.1 Ciclo vital e envelhecimento 

 

À velhice, ainda são atribuídas, prioritariamente, imagens ligadas à 

deterioração, a doenças, a perdas, ao declínio e à incapacidade, assumindo uma 

dimensão heterogênea. Segundo Schneider e Irigaray (2008), a partir da 2ª metade 

do século XIX, principalmente na sociedade ocidental, as concepções nada mais são 

que o resultado de uma construção social e temporal, com valores e princípios 

próprios, na qual o velho passa a ser ultrapassado, descartado e fora de moda. 

Segundo os mesmos autores, o que chega a ser surpreendente é que os estereótipos 

negativos são atribuídos pelos próprios idosos. Isso, provavelmente, provém de uma 

cultura norte-americana, na qual o jovem representa o crescimento, e o velho, o 

retrocesso. Sendo assim, a velhice é considerada como indesejada, criando uma 

contradição na qual as pessoas querem viver mais, mas não querem ficar velhas. 

O psicanalista francês Jack Messy (1999), discute as dificuldades de 

determinar a entrada na velhice. Ao falar de velhice e envelhecimento, cria-se um 

dilema, pois, em muitos aspectos, a velhice é singular e não se pode dizer, 

categoricamente, que depois de certa idade o indivíduo se torna velho. Ser idoso 

envolve aspectos relativos aos anos vividos e a como dada cultura concebe esse fato.  
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Netto (2002) assinala que, entre o indivíduo adulto e o idoso, o limite de idade 

é de 60 anos para países em desenvolvimento e 65 anos para nações desenvolvidas.  

Os parâmetros de medição envolvem critérios utilizados pela maioria das instituições 

que visam dar aos idosos atenção à saúde psicológica, social e física. No entanto, é 

recomendável insistir na ideia de que o envelhecimento não é somente um momento 

da vida, mas um processo complexo que requer mais estudos para ser compreendido, 

tanto por quem o vivência, como pela sociedade. 

Segundo Messy:  

 
O registro corporal é, sem sombra de dúvidas, aquele que fornece as 
características da pessoa de idade avançada: cabelo branco ou calvície, 
rugas, reflexos menos rápidos, compressão da coluna vertebral, 
enrijecimento, etc. Mas podemos ter essas coisas sem sermos socialmente 
velhos, como podemos ter bastante idade sem aparentar, para satisfação de 
um narcisismo galante. Ao que o conceito médico, que estraga qualquer 
afirmação, replica: tudo depende da idade biológica. […] (MESSY, 1999, p. 
25) 

 
O autor também afirma: 

 
Se para uns a idade da aposentadoria marca seu começo, para outros é 
arbitrariamente aos 75 anos (?), sendo ainda para outros o aparecimento dos 
primeiros sinais de dependência (MESSY, 1999, p. 29). 

 

A idade cronológica não é a única forma de mensurar o processo de 

envelhecimento. Há também condições históricas, políticas, econômicas, geográficas 

e culturais que produzem diferentes representações sociais da velhice e também do 

idoso (SHNEIDER; IRIGARAY, 2008; BEAUVOIR, 1990). 

O envelhecimento variar de indivíduo para indivíduo, sendo mais gradativo para 

uns e mais rápido para outros (CAETANO, 2006). Essas variações relaciona-se a 

fatores como: estilo de vida, condições socioeconômicas e doenças crônicas. A 

compreensão biológica está ligada, diretamente, a aspectos dos planos molecular, 

celular, tecidular e orgânico do indivíduo. De outra forma, o conceito psíquico é a 

associação das dimensões cognitivas e psicoafetivas, que intervém na personalidade 

e no afeto. Desta maneira, falar de envelhecimento é abrir o leque de interpretações 

que se entrelaçam ao cotidiano e a perspectivas culturais diferentes. 

Para Mercadante (1997), a velhice vista como um fenômeno biológico e cultural 

é mutável e dinâmica. Nesse sentido, Tótora enfatiza que:  

 
O sujeito velho é uma categoria social produzida pelos dispositivos do 
biopoder empenhado em majorar a vida, estancar os processos de 



23 

 

 

envelhecimento, controlar, separar e opor os seres humanos. A velhice não 
é uma essência substantiva, desvinculada de sua produção histórica e 
cultural. A representação da velhice historicamente esteve ligada a distintos 
valores: sabedoria, temperança, prudência, tranquilidade de paixões, 
privilégio de poucos de uma longa existência em épocas de baixa expectativa 
de vida. (TÓTORA, 2008, p.26)  

  

Segundo Duarte (2007), é preciso levar em conta as idades biológica, social e 

psicológica, que não coincidem, necessariamente, com a cronológica e são de suma 

importância para a compreensão das múltiplas faces da velhice. O envelhecimento 

não deve ser encarado como um anúncio de morte iminente, visto que para morrer 

não é preciso envelhecer, pois a morte é possível para cada um que estiver vivo.  

No entanto, para aprofundarmos o objetivo deste estudo — que é investigar os 

aspectos emocionais presentes no cônjuge que assume o papel de cuidador principal 

de seu companheiro, portador de demência, em uma relação matrimonial de longa 

duração —, necessitamos abordar alterações físicas especificas. 

 

1.1.2 Envelhecimento biológico – orgânico 

 

Algumas mudanças físicas costumam ser associadas ao envelhecimento, 

afetando alguns indivíduos diferentemente de outros, conforme De Vitta (2000), 

algumas alterações biológicas do organismo resultam naturalmente do 

envelhecimento normal. 

De acordo com Schneider e Irigaray (2008), a idade biológica é definida pelas 

modificações corporais e mentais que ocorrem ao longo do processo de 

desenvolvimento e caracterizam o processo de envelhecimento humano, que pode 

ser compreendido como um processo que se estende por toda a existência humana. 

De acordo com Papalia e Feldman (2013), algumas características físicas e 

biológicas são próprias do envelhecimento, tais como: a pele perde elasticidade e 

torna-se mais pálida; a gordura e os músculos do corpo diminuem; o cabelo e os pelos 

ficam mais ralos, predominando os fios brancos; diminuem de tamanho, por conta da 

atrofiamento dos discos entre as vértebras; o cérebro da pessoa idosa não perde a 

plasticidade, mas, aos poucos, diminui de volume e de peso; em geral, perdem de 

10% a 20% de sua força até os 70 anos e muito mais acima dessa idade; tendem a 

dormir menos e sonhar menos do que antes. Suas horas de sono profundo são mais 

curtas, e os idosos podem acordar mais facilmente em razão de problemas físicos, 
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exposição à luz ou, talvez, como resultado de mudanças relacionadas à idade, 

interferindo na capacidade de regular os ciclos circadianos de sono e vigília. 

Os olhos precisam de mais luz para poder enxergar, são mais sensíveis ao 

brilho e podem ter problemas para localizar e ler sinais. As mulheres apresentam, 

geralmente, mais deficiência que os homens nessa área, pelo menos até os 85 anos. 

As deficiências auditivas aumentam com a idade e afetam 31,6% dos norte-

americanos entre 65 e 74 anos, e 62,1% daqueles com 85 anos ou mais. Os homens 

geralmente apresentam maiores problemas auditivos que as mulheres 

(SCHOENBORN; HEYMAN, 2009). 

Sobre algumas características do envelhecimento normativo, é muito 

importante lembrar que o processo de envelhecimento ocorre de forma diferencial em 

cada país, por ser influenciado pelo contexto socioeconômico e cultural que 

caracteriza as sociedades contemporâneas (SILVA, 2011).  

As limitações corporais e a consciência da temporalidade passam a ser 

problemáticas fundamentais no processo de envelhecimento, renovadas no discurso 

dos idosos, adquirindo diferentes nuanças e intensidades dependendo da sua 

situação social e da própria estrutura psíquica (GOLDFARB, 1998). 

Estudos sobre prevenção e promoção da saúde na área da Geriatria e 

Gerontologia ressaltam a necessidade de serviços de apoio ao envelhecimento, 

principalmente aos idosos mais velhos, que muitas vezes sobrevivem com pouco 

dinheiro e não podem pagar pelo seu cuidado (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

A prática de exercícios físicos nessa faixa etária pode: fortalecer o coração e 

os pulmões; diminuir o estresse; proteger contra a hipertensão, o endurecimento das 

artérias, as doenças cardíacas, a osteoporose e o diabetes; fortalecer os músculos e 

as articulações, deixando-os mais flexíveis e ajudando a prevenir ou aliviar dores 

lombares e sintomas de artrite. Já a inatividade contribui para: a presença de doenças 

cardíacas, diabetes, câncer do colo do útero e pressão alta; a obesidade, que afeta o 

sistema circulatório, os rins e o metabolismo do açúcar e tende a encurtar a vida. 

Exercícios e dietas têm influência importante na saúde. A perda de dentes pode afetar 

seriamente a nutrição. Entretanto, a maioria dos idosos é razoavelmente saudável, 

principalmente se seguem princípios para um estilo de vida saudável (PAPALIA; 

FELDMAN, 2013). 
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Entretanto, mesmo sob condições otimizadas, o adoecimento na velhice pode 

se instalar de maneira crônica, após uma crise aguda, como por exemplo um acidente 

vascular cerebral (AVC). 

A falha de memória pode ser considerada também como um sinal de 

envelhecimento. Uma a cada 5 pessoas com mais de 70 anos apresenta algum grau 

de deficiência de memória aquém da demência (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

O envelhecimento integra um declínio gradual nas funções cognitivas, que é 

relacionado aos processos neurológicos que se alteram com a idade. O declínio 

cognitivo acompanha a idade e tem inicio e progressão extremamente variáveis, 

dependendo de fatores educacionais, de saúde, personalidade, etc. As perdas de 

memórias são um dos fenômenos que mais chamam atenção das pessoas em geral. 

Essas perdas em progressão geram medo para a possibilidade de demência ou de 

que sejam um sinal de demência (CANINEU; BASTOS, 2002). 

Com o desenvolvimento mundial, as mudanças na distribuição demográfica de 

determinados grupos e idades, e, principalmente, o aumento no índice de pessoas 

idosas, podem levar a um aumento na incidência das doenças relacionadas à idade, 

como a demência, cujo diagnóstico específico depende de conhecimentos das 

manifestações clínicas e de uma sequência específica e obrigatória de exames 

complementares.  

Os critérios mais usados para o diagnóstico da demência são os que estão 

citados dentro da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), do Diagnostic and 

Statistical Manual, 4ª edição (DSM-IV) e 5ª edição (DSM-V) — este lançado 

originalmente em 2013, trazendo alterações que vêm causando inúmeras discussões 

em discordância. Portanto, ainda manteremos as referências do DSM-IV-TR. De 

acordo com esses, a demência é caracterizada pelo desenvolvimento de múltiplos 

déficits cognitivos, incluindo, obrigatoriamente, o comprometimento da memória e, 

pelo menos, uma das seguintes perturbações cognitivas: afasia, apraxia, agnosia e 

alteração da função executiva. Os déficits cognitivos devem ser suficientemente 

graves para interferirem nas atividades ocupacionais, laborais e sociais e 

representarem um declínio na capacidade funcional comparada com a anterior. O 

diagnóstico não pode ser firmado se estas alterações ocorrerem somente durante um 

episódio de delirium. Logo, os déficits não podem explicados como uma doença 

mental. 
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A prevalência de demência, após os 70 anos, duplica a cada 5 anos, resultando 

em um aumento exponencial com a terceira idade. Uma revisão de estudos de 

prevalência mostra taxas médias que variaram de 0,7%, na faixa etária de 60-64 anos, 

a 38,6%, na faixa de 90-95 anos (RIZZO; SCHALL, 2008). 

As quatro causas mais frequentes de demência irreversíveis são: doença de 

Alzheimer (DA), demência vascular (DV), demência com corpos de Lewy (DCL) e 

demência frontotemporal (DFT). Sendo que a DA, a DCL e as DFTs são demências 

degenerativas, isto é, não reversíveis e nem evitáveis. Já a DV não é degenerativa, 

sendo potencialmente reversível e/ou evitável. Cada uma delas tem suas 

particularidades clínicas (RIZZO; SCHALL, 2008; CARAMELLI; BARBOSA, 2002). 

A DA é a causa mais frequente entre as demências, responsável por mais de 

50% dos casos na faixa etária igual ou superior a 65 anos. Caracteriza-se por um 

processo degenerativo que acomete, inicialmente, a formação hipocampal. O quadro 

clínico da DA é caracterizado por alterações cognitivas e comportamentais, com 

preservação do funcionamento motor e sensorial até as fases mais avançadas da 

doença. Os primeiros sintomas são, usualmente, o declínio da memória, sobretudo a 

relacionada a fatos recentes, e a desorientação espacial, aspectos cognitivos em 

grande parte dependentes da formação hipocampal, podendo piorar lenta e 

progressivamente. Há também alterações na linguagem e nas habilidades 

visuoespaciais com a evolução do quadro. O diagnóstico se baseia na observação de 

quadro clínico compatível e na exclusão de outras causas de demência por meio de 

exames laboratoriais e de neuroimagem estrutural. 

Em 2011, o grupo National Institute on Aging–Alzheimer's Association (NIA-AA) 

publicou recomendações relativas ao diagnóstico de demência da doença de 

Alzheimer com nova terminologia: 

•  Demência de Alzheimer possível: início da apresentação ou curso atípico 

do quadro demencial; apresentação mista: presença de outra doença capaz de 

explicar o quadro demencial. 

• Demência de Alzheimer provável: início insidioso, entre 40 e 90 anos, e 

progressão lenta; perda cognitiva documentada por testes neuropsicológicos: 

déficit de duas ou mais funções cognitivas, prejuízo progressivo da memória e outra 

função cognitiva; ausência de distúrbio do nível de consciência; ausência de sinais 
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clínicos ou de neuroimagem, ou evidência laboratorial de outras doenças que 

poderiam causar demência. 

• Demência de Alzheimer definitiva: curso clínico da demência de Alzheimer 

provável; confirmação histopatológica da demência de Alzheimer (mutação 

genética causadora da doença de Alzheimer e evidência fornecida pelos 

biomarcadores). 

A DCL corresponde à terceira causa mais frequente de demência. Caracteriza-

se por um quadro de demência em que ocorrem: flutuação dos déficits cognitivos em 

questão de minutos ou horas, alucinações visuais bem detalhadas e vívidas, e 

recorrentes sintomas parkinsonianos. Para o diagnóstico, duas ou mais 

manifestações devem ser recorrentes. O declínio cognitivo é progressivo e interfere 

na capacidade funcional do indivíduo. O que a difere da DA é que a atenção, as 

funções executivas e as habilidades visuoespaciais são os domínios cognitivos mais 

comprometidos nas fases iniciais, com relativa preservação da memória. 

As DFTs apresentam quadro clínico característico, com alterações precoces de 

personalidade e de comportamento, além de alterações de linguagem, início insidioso 

e caráter progressivo. A memória e as habilidades visuoespaciais encontram-se 

relativamente preservadas. As alterações de comportamento podem se apresentar 

como isolamento social, apatia, perda de crítica, desinibição, impulsividade, 

irritabilidade, inflexibilidade mental, sinais de hiperoralidade e descuido da higiene 

pessoal. Os pacientes com DFT apresentam reflexos primitivos ao exame neurológico, 

como sinais de frontalização. Com a evolução, podem ocorrer a extensão das 

alterações neuropatológicas para os lobos frontais e, consequente, o aparecimento 

das alterações de comportamento descritas. 

Por último, as DVs. O acidente vascular cerebral (AVC), ou acidente vascular 

encefálico (AVE), popularmente chamado de derrame cerebral, é caracterizado pela 

perda rápida de função neurológica, decorrente do entupimento de isquemia ou 

hemorragia. O quadro apresenta início súbito, no qual o paciente pode apresentar: 

paralisação ou dificuldade de movimentação dos membros de um mesmo lado do 

corpo, dificuldade na fala ou articulação das palavras e déficit visual súbito de uma 

parte do campo visual. Pode ainda evoluir ao coma e outros sinais. 

O termo demência vascular tem conotação ampla, referindo-se a quadros 

demenciais devido a presença de doenças cardiovasculares. É a segunda causa mais 
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frequente de demência, cerca de 10% dos casos, com dados de prevalência 

encontrados entre 1,2% a 4,2% em indivíduos acima de 60 anos. A associação da DV 

com a DA ocorre em cerca de 15% dos casos de demência. Os fatores de risco para 

DV são os mesmos relacionados ao processo de aterogênese e doenças 

relacionadas: idade, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, tabagismo, doenças 

cardiovasculares, entre outros. O diagnóstico baseia-se atualmente em critérios 

específicos, que incluem história clínica, avaliação neuropsicológica e exames de 

neuroimagem. É importante ressaltar que pacientes com hipertensão arterial podem 

apresentar instalação insidiosa e curso lentamente progressivo, evocando o padrão 

evolutivo da DA. 

Para ser considerada a existência de qualquer tipo de demência, essas 

alterações devem ser persistentes e interferir na funcionalidade do sujeito. O 

diagnóstico precoce pode, em alguns casos, reverter o processo ou, em outros, 

amenizar (CARVALHO, M. C. G., 2010). 

Segundo Diogo e Duarte (2002), nesses casos, mais importante que o 

diagnostico é o comprometimento da capacidade funcional do idoso, que é entendida 

como a capacidade de se autocuidar e de atender às denominadas “necessidades 

básicas diárias”, isto é, as Atividades da Vida Diária (AVDs), sendo um indicativo 

significativo da qualidade de vida do idoso. A avaliação funcional é essencial para o 

estabelecimento de diagnóstico, prognóstico e julgamento clínico adequados para 

futuras decisões sobre o tratamento e os cuidados necessários. 

Uma vez abalada a capacidade funcional do idoso, algum suporte de auxílios 

será fundamental, seja em âmbito institucional (ILPIs, casas de repouso, entre outros) 

ou domiciliar. O âmbito domiciliar ou familiar, segundo a bibliografia, tem sido 

valorizado (DIOGO; DUART, 2002). 

Goldfarb e Lopes (1996) discursam sobre as diferentes fases da doença e como 

elas afetam a família e o paciente que acreditam compor a Situação de Alzheimer. O 

primeiro momento é chamado de “Percepção dos Sintomas”. O período inicial é um 

dos mais difíceis para os pacientes e familiares, pois ninguém sabe o que está 

acontecendo. No começo, a família se irrita com as falhas do paciente, e este sente e 

percebe as próprias deficiências, podendo também se irritar e/ou se deprimir, brigar, 

ficar submisso, sempre falando de sua dor e sua impotência. 

O principal problema do inicio é o desconhecimento da doença, que quando 

carregado por um longo tempo exclui o diagnóstico possível da doença, que será 
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tratada como inevitável ou resignada. Pior que esses traços da demência, como o 

esquecimento e os sintomas afins, é tratá-la como uma questão inerente a idade. Essa 

“normatização” das primeiras perdas das funções cognitivas provoca grandes 

paralisações perigosas. 

O segundo momento é a “Procura do Diagnóstico”, que começa quando as 

alterações da conduta do paciente já são tantas que não há mais como negar que há 

algo de errado em sua saúde. É também é um momento de negação para a família 

do paciente. 

O terceiro e último momento é a “Aceitação do Diagnostico”, fase em que 

acontece um período de muita frustração, pois não há cura ao diagnóstico que já foi 

confirmado diferentes vezes; e a culpa surge devido à incompreensão própria da 

primeira fase. 

 

Haverá então diferentes atitudes entre os membros da família. Alguns logo 
aceitam o diagnóstico e procuram novas estratégias para ajudar. Em muitas 
ocasiões os cuidadores querem monopolizar esta função, não aceitando 
ajuda de ninguém, se colocando na posição de serem os únicos a saber fazer 
as coisas, embora acabem “heroicamente” estressados. Tem os que 
continuam procurando novas opiniões profissionais, outros simplesmente 
fazem de conta que nada acontece; e outros se afastam da família tentando 
com isso evitar a dor que provoca ver um familiar nesse estado. (GOLDFARB; 
LOPES, 1996). 

 

Nesse ínterim, é importante que se compreenda o significado do cuidado e do 

cuidador.  
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1.2 Cuidador e cuidado 

 
GEORGES  
Nós fazemos nossos exercícios de fala todos os 
dias, ou cantamos juntos. Na maioria das vezes, eu 
acordo em torno de 5 da manhã. Nesse momento, 
ela ainda está acordado. Depois, trocamos a sua 
fralda de incontinência. Eu passo um creme nela 
para evitar feridas. Em seguida, cerca de 7h, tento 
convencê-la a comer e beber. Às vezes funciona, 
às vezes não. Às vezes, ela me diz coisas de sua 
infância, então, por horas, ela pede socorro, e, logo, 
um instante depois, ela está rindo para si mesma, 
ou chorando. Nada disso vale a pena mostrar a 
ninguém. 
 
SILÊNCIO 
Eva olhou para baixo. Finalmente, ela diz: 
 
EVA (baixinho)  
Você não pode me impedir de vê-la 
 
GEORGES (também baixinho)  
Não. 
 
(Trecho do filme Amour, Austria, 2012) 

 

 

1.2.1  Definição de cuidado 

 

De acordo com Boff (2005), o cuidado não é apenas algo que o ser humano 

tem, o cuidado somos nós, isto é, possui uma dimensão ontológica, entra na 

constituição do ser humano. Sem o cuidado, deixamos de ser homens e mulheres. 

Por exemplo: um recém-nascido encontra-se em situação de desamparo, 

necessita que alguém o alimente e o proteja; do contrário, morre, por conta de sua 

imaturidade biológica. Nasce em grande fragilidade, necessitando de um outro que 

dele cuide. Essa sensação de desamparo deixa marcas que serão revividas, 

posteriormente na vida, em situações de sofrimento. Inaugura-se uma modalidade de 

confiança no vínculo, a confiança no fato de ser socorrido sempre que precisar. A 

situação de desamparo originário atua como condição de estruturação psíquica que 

marca o modelo vincular e inaugura o que será a relação com o outro social, servindo 

como fundador do sujeito que virá a ser (GOLDFARB, 2006). 

Para compreendermos melhor a origem do cuidado, tomemos o significado 

filológico da palavra. Cuidar deriva do latim cogitare, que significa imaginar, pensar, 

refletir, prevenir. Cuidar é o cuidado em ato. E cuidado, por sua vez, também derivado 



31 

 

 

do latim, significa cura. Em sua acepção mais antiga, cura em latim se escrevia coera 

e se usava em um contexto de relações humanas de amor e de amizade. A cura queria 

expressar uma atitude de cuidado, preocupação e inquietação pelo objeto e/ou pessoa 

amada. Cuidado significa zelo, atenção, bom trato e define o modo de ser mediante o 

qual a pessoa sai de si e se centra no outro, com desvelo e solicitude (NASCENTES, 

1966; CUNHA, 1991). 

Retomemos as palavras Boff para melhor esclarecer a terminologia central 

desta pesquisa. 

 

Os dois significados básicos que colhemos da filologia de cuidado nos 
confirmam a ideia de que ele é mais que um ato singular ou uma virtude ao 
lado de outras. É um modo-de-ser, isto é, a forma como a pessoa humana se 
estrutura e se realiza no mundo junto com os outros. Melhor ainda: é uma 
forma de ser-no-mundo e, a partir daí, de relacionar-se com as demais coisas. 
Quando dizemos ser-no-mundo não expressamos uma determinação 
geográfica como estar na natureza, junto com plantas, animais e outros seres 
humanos. Isso pode estar incluído. Mas ser-no-mundo é algo mais 
abrangente. Significa uma forma de estar presente, de navegar pela realidade 
e de relacionar-se com todas as coisas do mundo. Nessa navegação e nesse 
jogo de relações, o ser humano vai construindo o próprio ser, a 
autoconsciência e a própria identidade (BOFF, 2005). 

 

A origem da prática de cuidar teve seu início restrito ao espaço doméstico, 

privado e particular. Desde a Grécia Antiga identifica-se que a prática do cuidar vem 

sendo exercida no interior das famílias e sua realização demandava um saber prático 

adquirido no fazer cotidiano, passando, assim, de geração a geração. A gestão do 

cuidado era uma tarefa feminina; quem cuidava da casa, dos filhos, dos escravos e 

dos doentes eram as mulheres. Essa responsabilidade está presente até hoje em 

muitos cotidianos familiares. 

 

1.2.2 A relação cuidador e cuidado no adoecimento 

 

Assim, o cuidado pode assumir duas formas: o cuidado consigo mesmo e o 

cuidado com o outro. Um ato individual e um ato de reciprocidade que se presta a 

quem, temporária ou definitivamente, necessite-o (CARVALHO, M. C. G., 2010). 

Cuidar é perceber a outra pessoa como ela é e como se mostra, seus gestos e 

suas falas, dores e limitações. Com essa percepção, o cuidador é capaz de prestar o 

cuidado de forma individualizada, a partir de suas ideias, seus conhecimentos e sua 

criatividade, levando em consideração as particularidades e necessidades da pessoa 
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a ser cuidada. Esse cuidado deve ir além dos cuidados com o corpo físico, pois há 

que se levar em conta as questões emocionais, a história de vida, os sentimentos e 

as emoções de quem necessitar (BRASIL, 2008). 

O cuidador não precisa ser um profissional; ele vem a ser aquele que 

acompanha de perto a vida da pessoa que possui dependência (RIZZO; SCHALL, 

2008). O suporte informal é um termo utilizado para caracterizar uma grande 

variedade de relações entre membros da família, amigos, vizinhos e outros grupos de 

pessoas (CARVALHO, M. I. L. B., 2009). 

A literatura aponta quatro tipos de cuidadores: o cuidador formal designa o 

profissional que tem formação específica para os cuidados e que é remunerado para 

esse fim; o cuidador informal, mais comum no Brasil, pode ser um familiar, vizinho ou 

voluntário que presta cuidado e aprende na prática (tentativa e erro), não sendo 

remunerado. Dentro do cuidado informal existem os cuidadores primários ou 

principais, que são aqueles que ficam responsáveis por manter a assistência 

emocional, física, médica e financeira do doente, e os cuidadores secundários, que 

são pessoas que, eventualmente, revezam-se com o cuidador primário e que prestam 

cuidados menos importantes entre os requeridos (CARVALHO, M. C. G., 2010; 

MAZETO, 2010; SILVA, 2011). 

Na sociedade industrial e pós-industrial ocorreram transformações 

significativas na estrutura e na organização familiar. Ao homem atribuía-se o papel 

instrumental, cuja missão de pai era prover a subsistência, e à mãe, o de ficar em 

casa, tornando o interior aprazível, ocupando-se das crianças e do marido, 

assegurando a felicidade de cada um. Esse modelo “ideal” de organização familiar 

reajustou-se devido às modificações societárias relacionadas com as alterações nos 

processos de trabalho, com a crescente individualização e com a globalização. Nesse 

encadeamento de questões e mudanças demográficas, a estrutura familiar alterou-se 

com a passagem do predomínio das famílias múltiplas e extensas para as famílias 

tendencialmente formadas por um só núcleo, o dos pais e filhos, e de famílias 

recompostas, de famílias “não convencionais”, como as mulheres com filhos ou 

pessoas do mesmo sexo com filhos ou pessoas a viverem sós (CARVALHO, M. I. L. 

B., 2009). 

Apesar dessas alterações na família, a função de cuidar está intimamente 

associada à mulher, sobretudo nas áreas voltadas à infância, à deficiência e às 

pessoas idosas, assim como discursa Durham (1983):  
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Essas peculiaridades biológicas e culturais do processo reprodutivo dos 
seres humanos e o peso que elas representam para as mulheres certamente 
estabelecem condicionantes para a elaboração da divisão sexual do trabalho. 

 

Apesar de o Estado complementar e/ou substituir as funções familiares, sob a 

forma de serviços — como hospitais, asilos, lares e residências —, à família, 

independentemente da sua tipologia, ainda cabe o suporte, por excelência, da 

realização afetiva e efetiva do indivíduo, mesmo que o prestando informalmente. 

Há uma dificuldade inicial em se encontrar um cuidador, especialmente no 

Brasil, onde a saúde pública não oferece soluções alternativas e só existem meios 

remunerados de usufruir de um cuidado profissional; logo, a família é chamada para 

exercer esse cuidado. Entretanto, ainda se faz necessário localizar o núcleo afetivo 

de referência, que pode vir a ser um membro da família com consanguinidade ou 

alguém que substitua o parentesco familiar “natural” (GOLDFARB; LOPES, 1996). 

O processo de tornar-se cuidador pode ser imediato ou gradual. As decisões 

para assumir o papel de cuidador são mais ou menos conscientes, embora a 

designação do cuidador seja informal e decorrente de uma dinâmica específica. 

Quatro fatores geralmente estão presentes na designação da pessoa que, 

preferencialmente, assume os cuidados pessoais ao idoso incapacitado: parentesco, 

gênero (principalmente mulher), proximidade física (vive junto) e proximidade afetiva 

(cônjuges, pais e filhos) (KARSCH, 2003). 

O papel de cuidador principal é, geralmente, executado por um membro da 

família. Cuidador familiar é a pessoa que tem uma relação de parentesco e assume a 

responsabilidade de cuidar do parente que o necessita. Esse cuidador participa da 

tomada de decisões, supervisiona e suporta a execução das atividades da vida diária 

para compensar a disfunção existente na pessoa com a doença. São, em sua maioria, 

mulheres de meia-idade, com ocupações externas e/ou donas de casa, com diferentes 

níveis de educação e heterogêneas situações socioeconômicas. Elas sentem que a 

atividade ocupa a maior parte do dia e, geralmente, são inconscientes do papel que 

assumem (AFANADOR; ORTIZ; HERRERA, 2005). 
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1.2.3 O perfil dos cuidadores informais 

 

A pesquisa desenvolvida por Karsch (1998) — com relação ao perfil dos 

cuidadores no Brasil, cujo objetivo era conhecer 102 cuidadores principais de pessoas 

com mais de 50 anos que sofreram o primeiro episódio de AVC e retornaram para 

suas casas apresentando um quadro de dependência de outra pessoa para a 

realização de atividades da vida diária — mostrou o impacto nas relações familiares. 

 

Em 98% dos casos pesquisados, o cuidador era alguém da família, 
predominantemente do sexo feminino (92,9%). A maior parte era formada de 
esposas (44,1%), seguidas pelas filhas (31,3%); as noras e as irmãs não 
foram frequentes. O cuidador familiar revelou-se o ator social principal na 
dinâmica dos cuidados pessoais necessários às atividades de vida diária dos 
portadores de lesões que lhe tiraram a independência; contudo, 67,9% dos 
cuidadores entrevistados prestavam estes cuidados sem nenhum tipo de 
ajuda. A faixa etária de 59% dos cuidadores estava acima de 50 anos e 41% 
tinham mais de sessenta  anos. Os dados mostraram, também, que 39,3% 
de cuidadores, entre 60 e 80 anos, cuidavam de 62,5% de pacientes da 
mesma faixa etária, o que mostra que pessoas idosas estão cuidando de 
idosos (KARSCH,  2003). 

 

De acordo com López (2008), mesmo que em algumas ocasiões vários 

membros da família cuidem do familiar adoecido, o peso principal recai sobre uma 

única pessoa. As condições crônicas da pessoa adoentada produzem importantes 

consequências: econômicas, sociais, emocionais e familiares, tanto no paciente, 

como no cuidador principal. 

Cuidar de um idoso dependente é uma situação complexa e árdua; ao cuidador 

ficam sobrecargas de trabalho e financeira, responsabilidades, incertezas, cansaço, 

sentimentos de culpa, angústia, insegurança, desânimo e estresse. Além de terem 

que lidar, diretamente, com a ideia de morte do familiar, o cuidado com o idoso 

significa, antes de tudo, entrar em contato com a dimensão do tempo, com o processo 

de envelhecimento e, é claro, com a finitude (MAZETO, 2010). 

Do universo do cuidado, como já foi anteriormente observado, as mulheres têm 

sido o grupo que assegura os cuidados aos familiares dependentes. Embora esse 

dado seja concreto, e as mulheres sejam a maior parcela em todos os grupos 

socioculturais, é preciso compreender o universo cuidador dos homens. Por exemplo: 

de acordo com um boletim do IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) 

espanhol feito por Crespo López e López Martinez (2008), o número de esposos 
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cuidadores, 19%, é maior do que o de esposas cuidadoras, 12%, enquanto que o dos 

filhos ainda é relativamente menor, 29%, que o das filhas, 53%. 

As questões do gênero em relação aos cuidados e ao cuidador são ditadas 

pela cultura e organização social, política e ideológica. Por isso, as expectativas dos 

indivíduos com respeito aos cuidados e aos cuidadores estão associadas a essas 

relações (CARVALHO, M. I. L. B., 2009). 

As pesquisas de López (2008) e Melo (2009) sugerem que homens cuidadores 

e mulheres cuidadoras prestam cuidados diferentes, seja no volume, seja no tipo de 

cuidados: o gênero é uma variável que molda significativamente as experiências de 

cuidar em família. 

Os escassos estudos sobre as experiências de homens cuidadores têm 

referenciado que eles experimentam alterações contínuas em suas vidas, como o 

sentido de perda ou diminuição da atividade social, de aumento da responsabilidade 

por ausência de partilha e de que cuidam com sentido de reciprocidade (MELO, 2009). 

A análise do papel dos homens no cuidado é um tema de interesse científico 

recente e pouco abordado. E quando o assunto é tratado, isso é feito, geralmente, 

como se eles fossem um grupo homogêneo, os "cuidadores masculinos”, sem levar 

em conta a pluralidade que pode ocorrer dentro deste grupo de cuidadores (LÓPEZ, 

2008). 

É importante salientar também que o envelhecimento progressivo da população 

e as alterações da dinâmica social têm determinado, nos últimos anos, o aumento do 

cuidado entre cônjuges, em consequência da diminuição significativa do número de 

pais que coabitam com os filhos ou vivem em locais próximos, dificultando, desse 

modo, o cuidado intergeracional (MELO, 2009). 

 

1.2.4 Cuidador cônjuge 

 

O ato de cuidar é associado a uma função inerente ao casamento, aos 

contratos, às promessas feitas no altar por ocasião do matrimônio e às marcas de 

uma época em que a maioria dos casais se mantinha junto até a morte. Evidencia-se 

que também existe um componente afetivo que conduz essa atuação e contribui para 

que um cônjuge cuide do outro: o sentimento de carinho e de um gostar do outro 

(CATTANI; GIRARDON-PERLINI, 2004). 
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Relativamente as esposas cuidadoras, encontram-se numa faixa etária de 
senescência, muitas estão também incapacitadas, têm a sua vida limitada, 
não têm férias nem fins-de-semana, associando-se a estes indicadores 
situações de perda de recursos financeiros e de amigos, sobretudo quando 
se trata de cônjuges. Nestas, a idade varia entre os 64 e os 75 anos. 
(CARVALHO, M. C. G., 2010) 

 

Essa parcela da população, que precisa cuidar quando deveria também estar 

sendo cuidada, ainda não foi contabilizada pelos orgãos públicos — o que se sabe é 

que 23,8% dos idosos vivem apenas com o cônjuge, mas não se sabe sua condição 

de saúde. Um cuidador familiar tem até duas vezes mais chances de desenvolver 

doenças. O risco aumenta para quatro vezes o normal quando o cuidador é cônjuge, 

e a mortalidade é 63% maior nesse grupo (PEDRAZZI et al., 2010). 

Os escassos estudos sobre cuidadores cônjuges chegam a resultados muito 

parecidos: os cuidadores tiveram a qualidade de vida prejudicada e impacto negativo 

no relacionamento sexual, em decorrência da limitação funcional. Os comportamentos 

de solidariedade e de compromisso foram considerados os principais meios de apoio. 

Os cônjuges acabam vivenciando os mesmos problemas do paciente, tais como: 

mudança no estilo de vida, depressão, frustração, trabalho extra, problemas de 

comunicação, perda da independência, da confiança e da concentração, sentimentos 

de inutilidade e de solidão. Esse fenômeno é corroborado por outros autores, quando 

evidenciaram que os pacientes com níveis altos de irritabilidade e de depressão eram 

mais prováveis a ter esposas deprimidas. Os cônjuges de pessoas com AVC relatam 

suas experiências com o aumento de trabalho em atividades como: cozinhar, dirigir e 

auxiliar os pacientes em atividades de higiene e de deambulação, respeitando as 

habilidades motoras da pessoa cuidada, que, geralmente, estão comprometidas. Isso 

os leva a ter um tempo limitado para se autocuidarem. Ocorrem também mudanças 

financeiras, restringindo algumas possibilidades de terem uma melhor qualidade de 

vida (BOCCHI, 2004). 

Os cônjuges que têm de cuidar de parceiros incapacitados podem se sentir 

isolados, nervosos e frustrados, principalmente quando eles próprios têm a saúde 

abalada. A doença traz tensões ao casamento, que podem agravar a doença e pôr 

em risco a saúde e o bem-estar do cuidador. A qualidade da experiência de cuidador 

cônjuge pode afetar a maneira como as pessoas que desempenham as tarefas 

reagem à morte da pessoa de quem cuidavam (CATTANI, 2004). 
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Segundo Papalia e Feldman (2013), mesmo depois de passarem pelo luto, os 

cuidadores cônjuges não relatam sentir sobrecarga, mas indicam que aquela função 

os fazia sentirem-se úteis e apreciar mais a vida; relatam o pesar da morte não só 

pelo falecimento do cônjuge, mas também pela perda do papel de cuidador. 

 

1.3 Vínculo conjugal 

 
VOZ DE ANNE: 
(Auto) Ajuda ... Ajuda ... Ajuda ...Ajuda… ajuda… 
Georges enxuga o rosto e, ao som de gritos de 
Anne, atravessa o corredor e entra no quarto. 
Anne continua a gritar em um tom monótono para 
si mesma. Georges vai até sua cama. 
 
GEORGES: 
(Tentando acalmá-la como uma criança doente)  
O que é? 
Você está com dor? ... Qual é o problema? ... É sua 
almofada cheia? 
Ele levanta o cobertor por um instante e cheira, em 
seguida, o substitui. 
 
GEORGES (continuação)  
Não... Então o que está te machucando? 
Ele se senta ao lado dela na cama. 
 
(Trecho do filme Amour, Austria, 2012) 

 

A instituição casamento e os modelos conjugais sofreram constantes 

mudanças; contudo, estar casado requer uma troca contínua e um comprometimento 

dos parceiros. Portanto, cada indivíduo terá que se reorganizar para que existam 

negociações de valores e objetivos para facilitar o convívio dentro do lar. As mudanças 

serão inerentes ao desenvolvimento conjugal; o casamento reiniciará muitas vezes, 

como um processo de renovação e amadurecimento, o que aumenta o afeto e o 

desejo de permanecerem juntos, mesmo quando enfrentam conflitos e diferentes 

crises (LIMA, 2009). 

Féres-Carneiro (1998; 2003), afirma que o casamento contemporâneo valoriza 

a intimidade, a individualidade e os afetos, na busca de maior sentido para a vida, 

gerando uma sensação de completude com o outro, mesmo com as semelhanças e 

diferenças de ser homem e ser mulher na vida amorosa, que só serão mantidas se 

forem vantajosas para o desenvolvimento de cada um, mesmo que a união esteja 

baseada no amor romântico. 
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Logo, o estabelecimento do casal como um sistema supõe um longo processo 

de adaptações e de acomodações. Para Minuchin (1982), existem duas habilidades 

principais para a implementação de uma tarefa conjugal: 1) Complementaridade; 2) 

Acomodação mútua. Os cônjuges devem se apoiar no funcionamento do outro, de 

modo que ambos possam ter a sua própria individualidade e, assim, conceber a do 

outro. A aceitação dessa interdependência mútua pode ser prejudicada quando a 

complementaridade passa a ser confundida com fusão, havendo a expectativa de que 

o outro preencha suas necessidades e carências. A incapacidade de implementar tal 

complementaridade pode indicar o empobrecimento da relação conjugal. 

O amor é um sistema complexo e dinâmico que envolve cognição, emoções e 

comportamentos relacionados à felicidade para o ser humano. Assim sendo, amar 

alguém é se envolver com este e o reconhecer a fundo, como fonte real e potencial 

desse relacionamento, para levar ambos à sonhada felicidade (ALMEIDA, [20--]). 

Norgren (2002), ao observar estudos sobre satisfação conjugal, postulou que a 

relação conjugal foi relacionada com boa habilidade de resolução de conflitos, 

conhecimento e uso de bons padrões de comunicação, presença de abertura pessoal, 

sistema de valores compartilhados, empatia, sensibilidade para os sentimentos e 

visão positiva do cônjuge. Aspectos que parecem colaborar para o desenvolvimento 

das características dos casais funcionais, que seriam os que conseguem lidar com as 

vicissitudes da vida, vivendo a conjugalidade sem perderem a noção de si próprios, 

mas, acima de tudo, mantendo a visão de companheiros de uma jornada. 

As mudanças na rotina se alteram de acordo com o crescimento da prole. Os 

filhos crescem e ganham autonomia, não exigindo mais o cuidado dos pais. De acordo 

com Carter e McGoldrick (2001), é preciso desenvolver o relacionamento de igualdade 

com os filhos e realinhar os relacionamentos, para incluir parentes e lidar com a morte 

dos pais. 

Nesse momento, o relacionamento pode estar em um estágio maduro, estável 

e mais satisfatório, ou mais conflituoso, tênue e alienado. Questões como os 

interesses compartilhados, a fidelidade, a sexualidade, as amizades, as relações com 

a família, nessa época de vida do casal, começam a ser revistas e questionadas 

(NORGREN, 2002). Dependendo da fase de vida em que o casal se encontra e de 

como se posicionam diante dessas questões, é preciso atender diferentemente as 

expectativas de cada gênero. 
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Ambos percorreram juntos uma vida, compartilharam momentos, aproximando-

se ou distanciando-se um do outro, criando vínculo, apoiando o outro em suas 

decisões, sem interferir em suas ideias ou crenças, mesmo porque, depois de um 

certo tempo, as ideias e crenças não são apenas respeitadas, mas podem passar a 

ser as mesmas (NORGREN, 2002). 

 

1.3.1  Casamento de longa duração 

 

Ao pensar em relacionamentos conjugais de longa duração, isto é, com mais 

de 20 ou 25 anos, deve-se considerar que esses casais já passaram por várias 

transformações em suas relações conjugais e familiares. O período em que os filhos 

ainda moram com os pais pode ser visto como um momento de transformação e 

reconhecimento de si mesmos e do casal como um. Todavia, quando o casal é idoso, 

o cuidado com os filhos deixa de existir, não há mais preocupações profissionais e 

existe um cuidado maior com a saúde. O casal tem tempo para ficar junto (NORGREN 

et al., 2004). 

O apego é um mecanismo básico dos seres humanos, como o instinto de 

formar laços relacionais com outros, sendo um comportamento biológico, e o 

desenvolvimento de estratégias a fim de manter a proximidade com esse outro, 

quando em situação de estresse, doença ou medo. A teoria proposta por Bowlby 

(1969) propõe diferentes tipos de apego, seguro e inseguro, que determinam todas as 

formas de indivíduos se relacionarem com o mundo e com outros. O papel do apego 

na vida envolve o conhecimento de uma figura que está disponível e oferece 

respostas, proporcionando um sentimento de segurança que é fortificado na relação. 

As pessoas com estilos de apego seguro têm relacionamentos mais 

duradouros, podendo ocorrer, parcialmente, por conta do compromisso estabelecido 

na cerimônia. Essas tendem também a estar mais satisfeitas com seus 

relacionamentos, o que pode incentivá-las a permanecer juntas por mais tempo. No 

entanto, estilos de apego seguro não são, em hipótese alguma, garantia de 

relacionamentos duradouros. 

Embora Bowlby (1969) tenha proposto a teoria do apego para, inicialmente, 

explicar o laço entre as crianças e seus cuidadores, acreditava que esse vínculo é 

essencial e importante ao longo de todo o ciclo vital, tendo um papel primordial na 

vida adulta. Um dos principais pressupostos básicos dessa teoria, elucidada por ele, 
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é o de que as primeiras relações estabelecidas na infância afetam o estilo de apego 

ao longo da vida.  

A figura de apego pode ser construída em um determinado contexto e em 

ambiente específico. Tanto os parceiros amorosos adultos quanto as crianças e seus 

cuidadores compartilham características semelhantes, porém o relacionamento adulto 

existe a fim de preencher as necessidades de modo recíproco, enquanto o das 

crianças existe, primariamente, a fim de preencher as necessidades da criança. 

Da perspectiva evolucionista, há duas funções primárias do apego: a proteção, 

preenchida pelas figuras paternais, e a reprodução. As funções das figuras de apego, 

ao longo do desenvolvimento, ajudam a construir uma estrutura de estratégias que 

protegem e regulam quando há uma situação de risco (SANTOS, 2005). 

No final dos anos 1980, Hazan e Shaver (1987) aplicaram a teoria do apego a 

relacionamentos românticos adultos. Puderam notar que nessas interações 

românticas havia similaridades com as interações entre crianças e cuidadores; os dois 

tipos de relacionamentos não são idênticos, mas os princípios fundamentais da teoria 

do apego aplicam-se a ambos. Os parceiros românticos desejam estar perto um do 

outro, sentem-se confortáveis quando seu parceiro está presente e ansiosos/solitários 

quando estão ausentes. Relacionamentos românticos servem como uma base 

segura, em que um ajuda o outro a enfrentar os desafios que a vida apresenta.   

Os casamentos que duram até a velhice tendem a ser relativamente 

satisfatórios. Muitos casais que ainda estão juntos nessa fase dizem que são mais 

felizes no casamento do que quando eram mais jovens. Os importantes benefícios do 

casamento incluem intimidade, compartilhamento e um senso de pertencimento 

mútuo (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

Entretanto, o casamento na terceira idade pode ser severamente testado, tanto 

pelo avanço da idade quanto pelas doenças físicas. 
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, estão explicitados os fundamentos teóricos que sustentam a 

opção pela metodologia qualitativa. Além disso, são descritas a escolha do estudo de 

caso único e a maneira de recolher as informações, para que, finalmente, seja 

apresentada a proposta de analise do conteúdo. 

 

2.1 Problema de pesquisa 

 
O envelhecimento populacional na atualidade vem apresentando novas 

condições de vida aos idosos e propondo novos paradigmas à estrutura social e às 

políticas públicas de saúde. As transformações nas estruturas econômicas e 

familiares, somadas às alterações biopsicossociais na velhice, acabam por levar 

muitos idosos a confrontar e reconstruir seu processo identitário, como, por exemplo, 

os cuidadores idosos e, em sua especificidade, os cuidadores cônjuges. 

A dedicação de um cuidador deve ir além da atenção com o corpo físico; é 

preciso levar em conta aspectos emocionais, a história de vida e os sentimentos da 

pessoa a ser cuidada. 

Um idoso dependente envolve uma situação ainda mais complexa, sob o ponto 

de vista do acompanhante familiar. Como dito anteriormente, ao cuidador ficam: a 

sobrecarga do trabalho e financeira, responsabilidades, incertezas, cansaço, 

sentimentos de culpa, angústia, insegurança, desânimo e estresse. Além de terem 

que lidar diretamente com a ideia de morte do familiar, o cuidado com o idoso significa, 

antes de tudo, entrar em contato com a dimensão do tempo, com o processo de 

envelhecimento e é claro com a finitude (MAZETO, 2010). 

 

2.2 Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

Este trabalho buscou refletir sobre aspectos do cuidar: idosos que cuidam de 

idosos; a escassez de serviços que atendam cuidadores e seus cônjuges idosos; e o 

compromisso matrimonial tornando o cuidado prioritário na história do casal.  
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Expostas essas ideias, o presente estudo se norteou com base na seguinte 

pergunta de pesquisa: qual o impacto no cônjuge, em uma relação matrimonial de 

longa duração, que assume o papel de cuidador principal? 

O objetivo foi investigar os aspectos emocionais presentes no cônjuge que 

assume o papel de cuidador principal de seu companheiro portador de demência, em 

uma relação matrimonial de longa duração, sendo reconhecido pelos familiares 

próximos como tal. 

Pretendeu-se estabelecer qual é o papel que o cuidado desempenha de acordo 

com as concepções de respeito, amor, relacionamento, conjugalidade e sexualidade 

do status cuidador cônjuge, categorias de análise extraídas do depoimento da 

cuidadora-esposa em um estudo de caso. Optou-se pelo método qualitativo, isso é, 

uma pesquisa voltada especificamente para os settings das vivências, que busca 

interpretar os significados — de naturezas psicológica e sociocultural — trazidos por 

indivíduos, acerca dos múltiplos fenômenos pertinentes ao modo de vida destes e 

vistos pela Gerontologia (TURATO, 2005). 

 

No estudo de caso, o pesquisador não parte de esquemas rígidos a priori. 
Embora inicie seu trabalho baseando-se em alguns pressupostos teóricos (já 
incorporados) durante a realização do mesmo, deve estar atento para as 
novas categorias que emergem na integração concreta que se estabelecem 
entre o investigador e a instância estudada. Nesse processo, devem ser 
recuperados os aspectos contraditórios e as diferentes perspectivas, muitas 
vezes presentes em determinada situação (FRANCO, 1994, p. 156). 

 

Foram seguidos os passos de Lopes (1999, p. 69), procurando estudar o 
fenômeno:  

 
[...] buscando apreendê-lo com um todo, evitando fragmentar a realidade e 
explicá-la comparativamente; resgatando as suas particularidades através de 
diferentes formas de expressão; atentando para o caráter histórico dos dados 
coletados, analisados e interpretados. 

 

Lane (1987), no prefácio do livro “A estória do Severino e a história da Severina” 

(CIAMPA, 1987, p. 10), afirma que “a preocupação com a generalização [o projeto 

previa vários casos a serem estudados] cede lugar ao aprofundamento de um caso 

— afinal na singularidade está também a totalidade.” Seguimos Ciampa: a narrativa, 

em nosso caso — de uma esposa cuidadora do marido idoso —, nos coloca em 

contato com a complexidade da questão. 

O casal, composto por Georges e Anne, foi o foco deste estudo. O primeiro 

contato foi feito com o filho mais velho do casal, que ao compartilhar a vivência dos 
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pais em uma palestra deu a abertura para fazer o convite inicial. Quando apresentado 

o objetivo da dissertação, o filho, ao conversar com os pais, confirmou o interesse de 

Anne em compartilhar a experiência que passa atualmente. 

Os depoimentos foram feitos pessoalmente, gravados e transcritos, em 

seguida, pela pesquisadora. Dessa forma, foram mantidos os costumes de fala 

fonética dos mesmos. 

Até o momento, a depoente e a pesquisadora mantêm contato com encontros 

semanais. 

 Um estudo de caso permite que a observação, o entendimento e a análise 

descrevam uma determinada situação real, gerando conhecimento e experiência que 

podem ser úteis na tomada de decisão frente a outras situações. O estudo intensivo 

de um caso permite a descoberta de relações que não seriam encontradas de outra 

forma (YIN, 1994). 

Esta pesquisa se fez necessária porque os trabalhos que abordam a família 

frente à situação focam nas recomendações práticas aos cuidadores, pouco refletindo 

sobre os aspectos humanos das relações familiares.  

À medida que se conhece a rotina, os sentimentos, as necessidades, há a 

possibilidade de promover um melhor apoio aos parentes cuidadores de um paciente 

com demência. Com isso, é possível fornecer mais subsídios para que a Gerontologia 

desenvolva estratégias melhores para atuar junto a esse público. 

 

2.3 Análise de conteúdo 

 

Minayo (2006) afirma que nada pode ser intelectualmente um problema, se não 

tiver sido, em primeiro lugar, um problema de vida prática. Refletir sobre a 

conjugalidade nos cuidados a um dos parceiros cronicamente doente foi o objeto 

pessoal das reflexões da pesquisadora. Portanto, a escolha principal da abordagem 

qualitativa nesta pesquisa ocorreu porque houve interesse em compreender a 

subjetividade do adoecimento e dos modos de cuidar. 

Segundo Minayo, a abordagem qualitativa: 

 

Trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 
crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos 
é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 
distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar 
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suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 
semelhantes (MINAYO, 2006, p. 21) 

 

A autora ainda assinala que a abordagem qualitativa dificilmente será 

quantificada, porque se aprofunda no mundo dos significados e da compreensão, que 

é o que se pretende fazer nesta pesquisa. Esse nível de realidade não é visível, 

precisa ser exposto e interpretado, em primeira instância, pelos próprios pesquisados.  

Afirma também que: 

 

Compreender relações, valores, atitudes, crenças, hábitos e representações, 
e a partir desse conjunto de fenômenos humanos interpretar a realidade. O 
pesquisador que trabalha com estratégias qualitativas atua com a matéria-
prima das vivências, das experiências, da cotidianidade, e também analisa 
as estruturas e as instituições, mas entendem-nos como ação humana 
objetivada. (MINAYO, 2006, p. 24). 

 

Utilizei o diário de campo, no qual foram registradas minhas impressões em 

relação aos relatos da depoente sobre o cotidiano como cuidadora-companheira. 

Várias dessas reflexões foram incorporadas ao longo do trabalho, quando definidos 

os personagens. 

O diário de campo é estratégia de investigação complexa que permite ao 

pesquisador detalhar informações, observações e reflexões surgidas no decorrer da 

pesquisa de campo. Segundo Minayo, nele: 

 

Constam todas as informações que não sejam o registro das entrevistas 
formais. Ou seja, observações sobre conversas informais, comportamentos, 
cerimoniais, festas, instituições, gestos, expressões que digam respeito ao 
tema da pesquisa. Fala, comportamentos, hábitos, usos, costumes, 
celebrações e instituições compõem o quadro das representações sociais. 
(MINAYO, 1993, p. 100). 

 

Para Macedo, 

 

Trata-se, em geral, de um aprofundamento reflexivo sobre as experiências 
vividas no campo de pesquisa e no campo da sua própria elaboração 
intelectual, visando aprender de forma profunda e pertinente o contexto do 
trabalho da investigação científica. (MACEDO, 2000, p. 195). 

 

A análise desta pesquisa está fundamentada em Geertz (1978), especialmente 

na obra “A Interpretação das Culturas”. Nela, o autor apresenta a fenomenologia da 

cultura, indicando que o essencial é anotar e interpretar o discurso social. Trata-se de 

um método, criado e utilizado por ele, que analisa e descreve a estrutura significativa 
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da cultura a partir do estudo da percepção dos indivíduos nela presentes, método que 

procurarei seguir ao longo desta pesquisa, anotando e interpretando o discurso 

familiar. 

Geertz é representante de uma linha na qual o comportamento é entendido 

como ação simbólica; portanto, deve-se compreender o seu significado. Ele defende 

o conceito de cultura como essencialmente semiótico, ao afirmar que: 

 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado às teias 
de significado que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 
teias e sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em busca 
de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. 
(GEERTZ, 1978, p. 15). 

 

Foi em “à procura do significado” que me apoiei para fazer a descrição densa, 

através do depoimento da cuidadora companheira. Em outras palavras, a 

interpretação está contida na densidade da própria descrição que o depoente realiza. 

Como Geertz assinala: 

 

Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) 
um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas 
suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais 
convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento 
modelado (GEERTZ, 1978, p. 20). 

 

A descrição da própria cuidadora cônjuge permite o mergulho de cuidar da 

própria vida. Desta maneira, o autor amplia o conceito de cultura, possibilitando-nos 

compreender melhor o mundo que envelhece. 

Como ressalta Geertz: 

 

Olhar as dimensões simbólicas da ação social – arte, religião, ideologia, 
ciência, lei, moralidade, senso comum – não é afastar-se dos dilemas 
existenciais da vida em favor de algum domínio empírico de formas não 
emocionalizadas; é mergulhar no meio delas. (GEERTZ, 1978, p. 21). 

 

2.4 Processo de análise 

 

A análise foi realizada de acordo com os parâmetros da bibliografia utilizada no 

estudo. Côrte, Goldfarb e Lopes (2009) descrevem como essencial, para o trabalho 

prático, ocupar- se também dos processos psíquicos do envelhecimento. A construção 
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histórica permanente da subjetividade merecerá maior aprofundamento na 

dissertação. 

Foram analisadas tanto as entrevistas e o procedimento projetivo quanto o 

encontro com os cuidadores em si: diálogos, comportamentos, relações observadas 

e manifestações não verbais. 

Os encontros com os participantes foram descritos e analisados 

separadamente e posteriormente analisados de acordo com a ordem dos fatos que 

ocorreram. 

Para manter a confidencialidade dos participantes, os nomes apresentados 

serão fictícios. 
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3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

 

Nesta etapa, os sujeitos, ao darem depoimento, procuram explicações e razões 

para a situação que vivem. Reorganizo suas falas na medida do necessário, visando 

ao melhor entendimento do leitor, e parto para a interpretação à luz dos capítulos 

anteriores. 

Os nomes dos entrevistados foram alterados, com o intuito de preservar suas 

identidades. Desse modo, são utilizados os pseudônimos Georges e Anne, que 

correspondem aos nomes dos personagens do filme Amour (2012), a partir do qual 

iniciei minhas reflexões sobre o cuidado na velhice. Foram realizados dois contatos. 

 

3.1 Apresentando os “personagens”: Georges e Anne 

 

Georges foi diagnosticado com Alzheimer em 2009 e em 2013 sofreu uma 

queda que potencializa o andamento da doença, de acordo com Anne. 

Anne cuida de Georges desde o início da doença, sozinha, isto é, sem ajuda 

de profissionais e dos filhos. Atualmente conta com a ajuda de uma empregada, 

Marina. 

Já estão me esperando Anne, o filho, a nora e o marido Georges. Anne abre a 

porta. É uma senhora de 87 anos, com aspecto franzino e, aproximadamente, 1,5 m 

de estatura. Georges está sentado numa poltrona; é um senhor de 95 anos, forte, com 

cerca de 2 m de altura. 

Anne está terminando de dar o almoço a Georges. Seu filho e sua nora estão 

na sala. Anne pede que eu espere um pouco enquanto ela termina de alimentar o 

marido. 

Georges se locomove com a ajuda de um andador, e Anne o acompanha. 

Sentamos na sala. Apresento-me e conto as minhas intenções.  

Antes de ligar o gravador, enquanto me apresento, o filho se dirige a Georges 

com um comentário sagaz: “Oh, pai, lembra dela [pesquisadora]?”. Georges 

visivelmente não sabe quem é, mas concorda correspondendo à expressão 

provocativa. 
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Algumas falas acontecem umas em cima das outras, enquanto eu tento 

conversar particularmente com Anne, o que dificultou a transcrição posterior da 

gravação.  

Apresento o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) — que se 

encontra no Anexo I deste trabalho; Anne lê e assina, concordando em participar, e, 

imediatamente, começa a falar. É de imensa importância relatar aqui as palavras que 

Anne diz após eu explicar meu trabalho: “Eu não faço mais nada da minha vida. É 

cuidar dele, não há mais tempo para mim.” 

Todos parecem já escutar tantas vezes essa fala que nem se surpreendem. A 

descrição do dia a dia vem a seguir: 

 

Anne: Acordo às 6h da manhã, me arrumo rapidamente, e às 6h15 acordo ele, se ele 

já não está acordado. Às 6h30 ajudo ele a se arrumar, ficar bonitinho. [Às] 7h 
levo ele ate a sala e se a Marina [empregada] não chegou, eu já dou as frutas 
para ele comer; caso ela chegue antes, já vamos dar banho nele — pois nem 
eu nem ela conseguimos dar banho nele sozinhas, pois ele pode cair, nós duas 
o seguramos — senão o contrário. Até as 8h ele está limpo, alimentado, 
arrumado e sentado no sofá. Nesse momento, ou eu ou a Marina vamos para 
rua resolver os assuntos da casa — mercado, banco, etc. Eu quem vou na 
maioria das vezes. A Marina fica em casa com Georges, pois ele já não tem 
condições de ficar sozinho. [Às] 11h, 12h começo a preparar o almoço e o sirvo 
na mesa da sala, e a Marina o ajuda a comer. Todo resto do dia se segue aos 
cuidados dele, fisioterapia, andar, ver tv, comida… Às 19h eu já começo a 
prepará-lo para dormir, troco a roupa, coloco o pijama e deito ele na cama. 
Logo depois, é o único momento no dia que eu tenho tempo para mim. Me 
sento no sofá e vejo quais serão as necessidades do dia seguinte, quais contas 
tenho que pagar, o que preciso do mercado, se tem algum médico. Faço a 
programação do dia. E depois vou descansar. E assim é a vida.  

 

Constato que a demanda por um espaço de compartilhamento é grande, 

saliento que não me parece ser decorrente de ausência de um entorno protegido e 

acolhedor, mas do desafio em manter o companheiro de tantos anos incluído e 

rodeado de sentido. 

 

    Nora:  Quer ler, seu Georges? Ele quer ler… [gritando] 
   Deixa ele ler, amor [suave]. 
Pesquisadora: Vocês têm 62 anos de casados? 
     Anne: 62, agora em dezembro faz 63. Ih… Põe aí. 
Pesquisadora: Têm história para contar? 
     Anne: Se tem. 

 

Há que se reaprender a lidar com os elementos que o novo cenário impõe. Ora 

surgem sentimentos que geram culpa, e o apoio espiritual alivia a dor, ora novos 
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comportamentos precisam ser incorporados, e a orientação dos profissionais torna-se 

imprescindível. 

  

Anne: Por isso que eu digo, tô falando e tô vendo, de amor existe o maior. Quando 
às vezes eu fico brava, eu vou logo para Jesus e peço perdão, mas aquilo 
passa, quando vejo que ele (Georges) não leva a mal, então…  

Nora:  Mas a médica falou que ela que tem que ser brava. 
Anne: É, tem que ser brava? 
Nora:  Não pode ser muito mole não. 
Anne: É…  
Nora: Tem que falar firme e alto, até… [gritando] 
Anne: É não, às vezes ele fala que eu grito. Ele fala que eu grito! 

 

Apesar desses recursos — espiritual e profissional —, há que se haver com 

sentimentos novos, onde a lealdade prometida no dia do casamento é posta à prova. 

Anne nem sempre sabe nomear o que o marido deseja, e as orientações profissionais 

são interpretadas “ao pé da letra”: falar alto e com firmeza passa a ser sinônimo de 

gritar. 

 

Nora: É até constrangedor, porque a gente não é acostumada a certas coisas. A 

gente não vê a técnica de uma cuidadora. Então quando você fala, né, você 

fica até chateada, como disse a dona Anne, aí vai até lá e pede perdão. 

Anne: Eu peço. Meu santinho tá lá, meu Jesus tá lá, corro e peço para ele; não é 

uma coisa que fiz de má vontade, foi espontâneo. Como prometi desde o 

começo, você (Nora) está de prova que eu ia cuidar dele até quando Deus 

quisesse. E tô cuidando, cada vez mais. Tem dia que falo para ele: ‘Dá 

vontade de abrir essa porta e ir embora, te deixar sozinho aqui’. Isso eu falo 

para ele às vezes [ri]. Então ele fica meio preocupado: ‘—Tá, tá…’. 

 

A conversa ocorre à frente de Georges, procurando garantir a compreensão e 

a participação, já inexistente. Há um comprometimento cognitivo indiscutível, difícil de 

a família assimilar. Afinal, o quadro demencial impede a total compreensão dos fatos. 

 

     Nora: Ele está escutando tudo. 

Pesquisadora: Está mesmo! 

              Nora: Põe o óculos nele, dá o óculos para ele. Ele está interessado nisso aí.  

  Cade o óculos dele? [gritando] 

Pesquisadora: Justíssimo estar interessado. Todo mundo aqui conversando, ele quer saber 

também. 

              Anne: Deve estar aqui, não está atrás desse negócio aí? No negócio de ler? Tá aí! 

               Nora: Seu Georges, onde o senhor colocou seu óculos? Cadê seu óculos? [gritando] 

         Georges: Tá por aí… Eu não peguei. [A fala de Georges é muito comprometida, ele se 

esforça para falar, e, muitas vezes, o que diz é incompreensível] 

      Filho: Tá por aí.  
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               Nora: Como por aí? Sem o óculos o senhor não consegue ver. [gritando] 

              Anne: É o que está na caixa preta, está por aí.  

              Nora: Ah, ele aqui! Agora vai dar para o senhor ler. O que o senhor não entendeu, o 

senhor pergunta, tá? Ó, começa aqui, ó! Que está escrito aí?  

 

Georges soletra algumas palavras, até recuperar o sentido das mesmas. 

Interessante que de “consentimento” captura o “sentimento”. Mero acaso ou troca 

significativa? O ambiente em torno de si parece um novelo de lã, bastante 

emaranhado: fofo, mas confuso. 

 

 Georges: É, eu não... Termo, termo de… 
       Nora: Termo. 
 Georges: Sentimento! 
              Nora: Sentimento! Termo de consentimento. [gritando] 
 Georges: É isso, é? 
              Nora: É! Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. [lendo devagar com 

Georges]. É um termo de consentimento, é que ela vai vir aqui fazer umas 
pesquisas com a dona Anne sobre a vida cotidiana de vocês dois, que estão 
62 anos casados. Não é legal? 

 Georges: É bom! 
             Nora: É, então a dona Anne está contando a história para ela sobre os seus 62 anos 

de casados.  
       Filho: Vish…  
Pesquisadora: É muita historia! 
 Georges: É… 
       Filho: Você lembra de quando você casou ou não? [fala alto, sem gritar] 
 Georges: É… 

 

Ao mesmo tempo que o procuram incluir de maneira meiga, a brincadeira 

surge: testam a memória, constatam que é falha, e o gracejo alivia a tensão. 

 

Filho: Você lembra quando você casou?  
  Georges: Sim!  

Filho: Lembra? Com quem você casou? 
  Georges: Com quem?  

Filho: É, com quem? 
  Georges: A pessoa… 

Filho: Quem é a pessoa? 
  Georges: A outra, a outra, eu não tenho ideia. [todos riem] 

Anne: Já mudou de ideia. 
Filho: Com quem você casou, cara? [falando alto] 
Nora: Como é que chama com quem o senhor casou? [gritando] 

  Georges: Aquela. 
Filho: Aquela. 
Nora: Aquela. 
[ambos apontam para pesquisadora] 

  Georges: [faz que não com a cabeça]: É.... So, Soo… 

 

A insistência revela uma persistência sem resultados, afinal não tem como 

recuperar algumas lembranças. É uma cena desesperadora para a pesquisadora; 



51 

 

 

gostaria de interferir para preservar Georges, mas percebe que é o melhor que a 

família sabe fazer no momento. 

 

      Nora: O senhor fez, uma vez, uma poesia para ela. [gritando] 
        Georges: É.... eu também.  
     Filho: Eu também! [risos].  
    Anne: Ele mistura tudo. É uma confusão danada.  
   [Georges balbucia algo incompreensível] 
     Nora: Não! O senhor lembra da poesia que chamava “Olhos verdes”? [gritando] 
   [Georges balbucia novamente] 
     Nora: Olhos verdes! Não é com ela que o senhor casou. Como é que ela chama?  

 

Georges balbucia algo incompreensível e aponta para a pesquisadora. 

Concomitantemente, o filho mostra a ela as fotos de casamento e dos netos, expostas 

pela casa e, assim, “apresenta a família”. 

 

Nora: Não! Não é com ela! É com ela! [Aponta para Anne] Quem é aquela ali? 
[gritando]. Dona Anne, a senhora vai ficar tão triste quando... Nós tiramos 
uma foto, eu, teu filho e a Beth. [suave] 

 

De uma cena incômoda para todos — afinal, a jovem pesquisadora podia ser 

confundida com o grande amor de tantos anos —, a conversa resvala para a 

observação das fotos de família. Se por um lado trazem a existência da uma família 

ampliada, cobra-se manhosamente a ausência de um dos entes queridos. Os diálogos 

entrelaçados criam uma confusão generalizada, abafando situações que poderiam se 

tornar constrangedoras, afinal, como se pode esquecer de alguém ausente, mas 

presente no âmbito dos afetos? Parecem sinalizar que todos devem ser lembrados, 

sempre. Georges é o retrato da situação: é o próprio ausente-presente. 

 

Anne: Ah, é? 
Nora: E eu esqueci de trazer. 
Anne: Ah…  
Filho: Só não está meu filho aqui. 
Nora: Não, acontece que teu filho não está aí…  
Anne: Quem, quem? Ah! Seu filho tem uma foto só lá em cima da prateleira.  
Nora: Seu filho não está aí por culpa da sua esposa, que não traz a foto. 
Filho: Você é terrível mesmo, não tem jeito.  
Anne: Tem só atrás da outra foto, é de um aniversário que vocês tinham ido. Não 

tinha nenhuma....  
Nora: Ah, tá aqui, ó. 
Anne: Ah, tá lá! 
Filho: Foi em um aniversário nosso, verdade. Estão todos aí. São três.  
Anne: Tem o bisneto aí também, você viu? [perguntando à pesquisadora, que nega 

em um movimento com a cabeça] 
Nora: Tem o bisneto, você não mostrou o bisneto?  
Filho: São dois, quatro, cinco…  
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Nora: Mais um bisneto.  
Filho: São sete netos. 

 

Novamente, há uma tentativa de incluir Georges, estimulando sua memória. 

Ele, francamente, diz não se recordar, mas identifica que os demais se dispõem a 

ajudá-lo a lembrar. Desta vez, a palavra “bisneto” chega como sendo “isneto”,  palavra 

que não possui sentido. 

Outro motivo para propiciar a falta de clareza é a mesma identidade do pai e 

do filho, pois temos dois Georges na sala. Isso em nada ajuda na identificação dos 

parentescos, quando o apelido do filho não é usado. 

 

       Nora: Bisnetos o senhor tem, seu Georges. [gritando] 
 Georges: Tenho? 
       Nora: O senhor sabia? [gritando] 
 Georges: Não. 
       Nora: O senhor tem um bisneto.  
 Georges: Eu vou sentar aqui e vou saber.  

[Todos riem] 
       Nora: O senhor tem um bisneto! [gritando] 
 Georges: “isneto”?  
       Nora: O quê? Um bis-neto. [gritando] 
       Anne: Ele nem sabe o que é bisneto.  
 Georges: Tem.  
       Nora: Tem! Filho de quem, do Georges? [O filho tem o mesmo nome do Pai] 
 Georges: Nem eu.  

[Todos riem] 

 

Ao relatar as sucessivas falhas de memória, Anne expressa exaustão. Afinal, 

além de não ver possibilidade de esclarecer onde, com quem e o que se festeja, 

Georges quer ir embora para casa. É nítido que não está confortável em ambientes 

que não reconhece. A nora e o filho, talvez protegidos do convívio diário, continuam 

insistindo, sem identificar o tumulto que isso instaura. 

 

      Anne: Ai, que confusão.  
 Pesquisadora: Que confusão.  
      Anne: Nossa, mas às vezes ele faz uma confusão! Vou falar as coisas… 
       Nora: O Georges Fernando não é seu filho? [gritando] 
 Georges: É! 
       Nora: Então, e ele tem um neto! E esse neto dele é seu bisneto. O senhor sabia? 
               Anne: E o pior é que, de vez em quando, ele não lembra desta nossa casa. Na 

semana passada, que estava aquele frio, ele ficou meio ruim com a perna, 
teve febre, depois do aniversário, aquela coisa toda, acho que mexeu um 
pouco com a cabeça. Você não queira saber o que eu passei para explicar 
para ele que a casa nossa era aqui.  

 Pesquisadora: Nossa…  
      Anne: E ele falava: ‘Mas quando que nós vamos? Porque que você não quer ir?’  
 Pesquisadora: Aham, como tentando entender por que que não iam para casa. 
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               Anne: ‘- Então eu vou’, ele falava. Eu falei: vai. Aí quando ele reafirmou: ‘- então eu 
vou’, eu falei: Marina [empregada] do céu, se eu sair, você tira a chave daqui, 
hein? Ela tem ordem de não abrir o portão para ele de jeito nenhum. 

 

Todos os cuidados para preservar Georges fisicamente são tomados. Ele só 

deve sair de casa acompanhado dos familiares; os funcionários do prédio estão 

avisados. As grades estão instaladas com o mesmo intuito, no entanto, nos 

perguntamos sobre a prisão em que todos circulam, afinal a vigilância deve ser 

permanente. Adiante entenderemos melhor a intensa preocupação de Anne em 

preservá-lo de possíveis riscos. 

 

Pesquisadora: Mas ele já saiu alguma vez?  
             Anne: Não, não! Nenhuma vez. A gente pôs grade também aí, por segurança, né? 

Eu avisei lá embaixo, falei com o porteiro: Oh, sair comigo, não tem 
problema… Com a empregada está tudo bem, com os meninos está tudo 
bem. Sozinho como fazia antigamente... Porque ele saía sozinho, aí jamais! 
Ele é muito querido aqui no prédio. O pessoal todo vem aqui fazer visita, 
quando desce vão lá falar com ele, mas ele não tem condição.  

Pesquisadora: Não tem mais, né?  

 

A compreensão do desejo por uma cerveja anima o ambiente temporariamente. 

Mas as provocações em relação ao déficit de memória de Georges continuam sendo 

exploradas. Ora é sinalizado que não leu todo o TCLE, ora que não se lembra do 

sobrenome e nem do número de registro. Interessante observar que as respostas de 

Georges têm sentido, afinal, quem agora responde pelo seu RG é a mulher.  

A nora fala alguma coisa sobre cerveja, ao que Georges responde: 

 Georges: OPA! 
 [todos riem] 
       Nora: Vamos tomar uma cerveja? [gritando animada] 
 [Georges balbucia algo incompreensível] 
       Nora: Conseguiu ler? Tá tudo certo? [gritando] 
       Filho: Tá tudo certo? 
       Nora: Faltou uma página, aqui ó. 
 Georges: Tá tudo certo! 
 [Georges parece mais interessado na conversa da pesquisadora com Anne do que na 

gritaria da nora e do filho, que seguem o que a médica falou: falam muito alto 
e firme]. 

      Nora: …Participação do sujeito. Quem é o sujeito? [gritando] 
 Georges: Eu! 
      Nora: Isso! Aqui você tem que pôr o seu nome, qual é o seu nome? 
 Georges: Georges! 
      Nora: E o sobrenome? 
 Georges: Cachoeiro?  
      Nora: Não é Flores? 
 Georges: É da minha mãe! 
      Nora: E o Cachoeiro? 
[Georges dá de ombros] 
       Nora: E seu RG? 
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       Filho: Ah, isso ele não vai saber, nem eu sei! 
 Georges: É o RG dela [aponta para Anne]. 
       Nora: Ah… É o dela? 

 

Anne reitera que os cuidados em relação a Georges são constantes e exigem 

atenção aos detalhes. Recentemente, ela ainda ia à frente e ele a seguia, agora 

precisa vir atrás para ampará-lo, caso necessite. No depoimento, Anne relata que 

essa rápida mudança consome totalmente sua atenção. Além de estar sempre 

apreensiva em relação à piora do quadro geral do marido, praticamente tem que 

adivinhar o que ele deseja ou precisa. 

 

Anne: Mas custou, custou! Porque tem que ir para lá e pra cá fazer um monte de 
coisa. Mas não é só isso. Agora mesmo, depois do almoço, acabamos de 
almoçar ali e ele veio até aqui e falou para mim: ‘e agora para onde vamos? 
Onde estamos?’ Eu falei: estamos aqui em casa, no apartamento. E nisso ele 
não tava bem… Ele não sabe se ele vai para cá ou pra lá, para onde ele vai, 
para onde que ele não vai. Eu falo para ele: você vai agora para cá, se ele já 
comeu, ou então, você quer sentar? Você vai sentar aqui, você não quer, 
você vai para lá, você vai para cama? Se você quiser você vai para a cama, 
senão nos vamos para o banheiro, vamos fazer toalete, só deita que eu 
coloco fralda. E ele diz: ‘Ah sim, ta bom’. Aí eu vou na frente… Ah! Agora eu 
vou atrás, né? Vou para atrás que qualquer coisa eu seguro… É o negócio 
tem que ser atrás. E ele vai, vai se encostando na parede. Eu tenho medo de 
ele ficar com a mão machucada de tanto que força o andador, quando vai 
passar nesta curva aqui. Eu fico ensinando ele que não é assim, tem que ser 
assim, assim… 

 

Chama atenção a ambiguidade que surge no cuidado familiar conjugal: a 

dedicação incondicional não ameniza dúvidas sobre a qualidade do amor prestado. 

Anne necessita de aprovação para se assegurar que a pesquisadora entende que não 

faz de propósito, quando se sente impaciente. Mas é nos detalhes que constatamos 

a meiguice no trato ao que se refere ao marido; o comportamento quieto de Georges 

recebe uma qualificação afetiva: está envergonhado. 

 

Pesquisadora: Devagar...  
             Anne: Devagar e devagar. Tem dia que eu estou com mais paciência, mas tem dia 

que estou sem paciência. A gente fica também, né?  
Pesquisadora: Fica. 
             Anne: Não Fica? 
Pesquisadora: Fica! 
             Anne: Então… 
Pesquisadora: Você ficava sem paciência mesmo com ele bem, afinal, são 62 anos de 

convivência… 
             Anne: É, não pode, né?  
Pesquisadora: Não pode! 
             Anne: Hoje, por exemplo, ele está com menos vergonha. Tem dia que ele não abre 

a boca. Ele vem aqui falar. É porque eu já perguntei para ele, a médica falou 
que é isso mesmo, para deixar. Quando ele fala que quer ficar na cama, fica. 
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Mas quando chega uma hora, eu falo: não, tem que levantar! Agora tem que 
ir, né? Procuro levar ele sempre aos médicos e ao dentista.  

 

Nova provocação dos familiares, tem a lúcida e inesperada resposta de 

Georges. Parece estar bem a par dos (des)casamentos de seus filhos. Esse breve 

relampejo de uma memória significativa não parece reverberar na dedicada esposa. 

 

Nora: Você sabia que ele é meu amor [se dirigindo ao filho de Georges, seu marido]? 
[gritando]  

 Georges: Por enquanto… 
 [Todos riem]  

Anne: Essa foi boa!  
Nora: Tem que tomar cuidado que é tudo por enquanto!  
Filho: Só ele, oh! Ele é um bom representante [se refere ao pai]. 

                 Pesquisadora: É, ele tá firme!  
Filho: Ele diz isso porque, dos meus irmãos, eu sou o único que continua casado. 

Os outros dois se divorciaram. Por isso ele falou ‘por enquanto’. 
Nora: Vamos melhorar isso? Não tem mais o ‘por enquanto’, tem que ser sempre 

[gritando]. 
Anne: Então é isso aí. Aceito, vou fazer o que precisar fazer, é isso aí, é a vida.  

 

O fato do casal ser o único sujeito de uma pesquisa traz reconhecimento ao 

investimento e à cumplicidade de todos. Da pesquisadora também se espera 

comentários que possam melhorar as praticas adotadas no cotidiano, afinal, toda a 

“Situação de Alzheimer” (GOLDFARB; LOPES, 1996) desestabiliza as relações. 

 

       Filho: Mãe, você leu? Tá tudo certo, né? Um trabalho bom! 
      Anne: É! É para ajudar, né? Se fizer alguma coisa [pesquisadora] e a gente começar 

a ficar biruta, a gente fala.  
       Filho: Você está vendo um caso? E todo esse seu trabalho é um caso só?  
Pesquisadora: É, um caso. 
       Filho: Não é assim uma… 
Pesquisadora: Não, não. Não quero. Que eu acho que quando tem muita coisa… 

 

No depoimento da família transparece o investimento afetivo: querem 

assegurar que haverá continuidade e que todos os possíveis ângulos de suporte de 

Georges serão observados e relatados. 

 

        Nora: Você, de vez em quando, vai vir aqui visitá-los? 
Pesquisadora: Sim. Vou vir, aí a gente vai conversar mais. 
       Anne: Você vai vir em horas diferentes? 
Pesquisadora: Sim, sim, conhecer vocês. 
       Anne: Você vai vir uma hora que a Marina esteja aqui, você vai vir ver o jeito dela 

e tudo, a gente combina os horários tudo direitinho.  
Pesquisadora: Isso! Lógico! 
       Anne: Legal. 
Pesquisadora: Que bom!  
       Nora: Georges falou que recebe bem.  
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      Filho: O senhor recebe bem? 
 Georges: Varias vezes! 
       Filho: Varias vezes. 
 Georges: Varias vezes no dia. 
       Filho: No dia, é! E aí você sabendo você combina com ela, como você quer fazer, 

qual a melhor forma.  
      Anne: Isso, a gente combina, isso que eu falei! Ela vem aqui, vê o meu 

procedimento, vê como é que é, se tá certo, se não tá, e fala: não, assim não 
tá [risos].  

Pesquisadora: Quem sou eu para saber se está certo ou não? Não tem isso.  
      Anne: Não né? Só saber o movimento né? Só de ver. Como eu te falei, minha vida 

mudou completamente. Então agora já dei uma resumida para você.  

 

Um convite inesperado à pesquisadora é feito: que tal compartilhar sobre 

casamentos duradouros, com futuros casais? Há um reconhecimento da importância 

de se refletir sobre o cenário que vivenciam. 

 

Nora: Vou te falar uma coisa. Provavelmente acho que vamos chamar você para 
dar 40 minutos de papinho com os casais [trabalho que fazem na igreja]. 
Gente, eles precisam saber que o casamento não é só o agora, é o depois 
também. 

 

Para Anne, o começo de um casamento é mais difícil; o que passa agora como 

cuidadora é aceito como decorrência do que entende ser uma vida a dois longeva. 

 

Anne: É o começo. O começo que é o duro, né?  
Nora: Não é o começo, Dona Anne. 
Anne: É tudo.  
Nora: Quando chega nessa fase da senhora aí, de se dedicar, sabe? De largar o 

que você é, o que você gosta, para poder colocar aquela roupa de… 
cuidadora. 

      Pesquisadora: Que é o que ela tem agora.   
Nora: Exatamente. E é isso que eles precisam ouvir.  

 

A pesquisadora enfatiza a importância do depoimento vir de Anne, afinal há 

inúmeras situações semelhantes e as orientações são escassas. 

 

    Pesquisadora: Sabe, eu até poderia. Mas, chama ela para falar.  
 Anne: Com você?  

Pesquisadora: Eu posso ir junto, mas acho que é muito mais significativo os demais 
escutarem o depoimento de quem vivencia a situação. Entende? Eu posso 
falar sem problema nenhum.  

 

No depoimento, agora ampliado a todos os três familiares presentes, aparece 

a diferença entre cuidador familiar mulher e cuidador homem. A nora questiona: se a 

perspectiva fosse ao contrário, o investimento seria da mesma qualidade? 
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Nora: Mas quem mais precisa ouvir uma coisa dessa é o homem. Porque a mulher 
é facilmente, ela se… Porque a mulher...  

Filho: Ah.  
Nora: Deixa eu terminar… Porque a mulher facilmente… 
Filho: Por enquanto só [riso].  
Nora: Ela se adapta, entra naquele problema e fica, o homem não. O homem jamais 

vai entrar no problema e fazer o que a mulher faz.  
Filho: Ah, não fala isso.  

     Pesquisadora: Olha, não sei. Não sei.  
Filho: Olha aí, tá vendo?  
Nora: Será?  

 

Ao verbalizar sua opinião, Anne demonstra acreditar que receberia a mesma 

dedicação, ao ser cuidada por terceiros. Exemplifica com a experiência do vizinho: 

  

Anne: Esse meu vizinho, a mãe dele tem Alzheimer e mora no Rio. Por isso tô 
falando baixinho. Ele tava falando para mim que ele não vai muito lá porque 
não tem necessidade. Ele paga três enfermeiras para olhar a mãe, e ele sabe 
que a mãe tá boa, estão cuidando, e bem. Ele diz: ‘Ela não está sabendo de 
nada. Ela não me conhece mais, eu vou lá por ser filho dela, porque eu amo 
a minha mãe, mas não posso estar sempre lá presente.’ Ele diz porque ele 
me vê aqui, então ele fala. Poxa, você pode perguntar para quem você quiser 
aqui no prédio, que todo mundo só vem elogiar dos cuidados e do carinho 
que a gente tem com esse cara (Georges). [toda a frase é sussurrada]. 

 

Anne não critica a opção do vizinho, ao contratar profissionais para 

acompanhar a mãe demenciada, mas identifica uma diferença qualitativa em relação 

à sua condição de cuidadora familiar. Parece que o sussurro sinaliza uma avaliação: 

a sua dedicação contém afeto. 

A sutileza que está por atrás do diálogo não parece ser capturada em toda a 

sua riqueza pela nora. Imediatamente, enfatiza junto a Georges como ele é amado 

através dos cuidados que a esposa lhe dedica. 

Todos parecem precisar reforçar o comportamento de Anne, afinal reconhecem 

que é desgastante. 

 

Nora: Graças a Deus, e é verdade mesmo. Ouviu isso? O senhor ouviu o que a 

dona Anne falou do senhor? Que ela [Anne] tem o maior carinho e dedicação 

pelo senhor. [gritando] 

Anne: Todo mundo que encontro no elevador e vê a convivência diária comenta:  

‘Há, eu tenho pena da senhora, a senhora não está cansada? Ai, meu Deus, 

precisando, olha, não tem hora, eu tenho carro, pode me chamar.’ Até agora 

não precisou. Porque não vou ficar pedindo só porque está doendo a unha.  

  Pesquisadora: Sim, mas se precisar sabe que tem, né?  

Anne: Já sei, tenho a garantia. Verdade, né? Tem sempre a primeira vez, porque 

das outras vezes eu aguentava, mas desde que estourou um nervo meu aqui, 
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ao levantar ele da cama… E eu já sei que não vai voltar o nervo para o lugar. 

Ele tá aqui e tem um músculo aqui, oh...  

  Pesquisadora: Tá forte. [risos] 

Anne: Tá vendo? Ele [músculo] fez assim: ‘toim’. Ele tava tão duro, eu não sabia, 

quando peguei deu aquele estalo. Fui no médico ver o que era, porque eu 

tinha medo. Ele falou: ‘Ah, precisa fazer uma cirurgia.’ Aí eu falei: eu fazer 

cirurgia? Não vou fazer doutor. E ele falou: ‘mas por que?’ Eu não ia dizer 

para ele: porque eu não quero saber, não dá certo. Falei para ele que eu 

tenho medo, que passo muito mal antes da cirurgia por causa da anestesia, 

e depois então que passa tudo eu fico em um estado muito pior do que eu 

tava. Ele falou para mim: ‘Então olha, você vai fazer um ultrassom’. Eu fiz a 

ultrassom e deu desligamento daqui [ombro], o nervo parou aqui [cotovelo]. 

Parou aqui! Parou aqui! Está aqui… Tá aqui. Mas quando eu fui no médico, 

vai fazer um mês e pouco, tava uma bolota, que eu já nem percebo, nem dói 

ao movimentar, agora faço tudo.  

  Pesquisadora: Tem que tomar cuidado. Tem que fazer uma fisioterapia…  

      Anne: Ah! Mas faço todo dia fisioterapia.  

 

É visível a confiança que tem na nora. Georges se dirige, preferencialmente, a 

ela, em tom baixo, fazendo com que ela se aproxime fisicamente do sogro. 

Surge a oportunidade de a pesquisadora ter um breve momento de contato 

exclusivo com o casal, Georges e Anne. 

 

Nora: Dona Anne, eu e o seu filho vamos fazer um café, porque seu Georges falou 
que tem que servir um café para ela.  

Anne: É, precisa, lógico.  
Nora: Eu consigo fazer o café, e a senhora fica aí conversando. Então nós vamos, 

estamos indo.  
             Georges: Vamos!  

Filho: Vamos não, você fica aí. [gritando] 
     Pesquisadora: Fiquem tranquilas, por favor. 

 

Mas a interrupção veio mais rapidamente do que se imagina. Tentam propiciar 

uma pausa à dona da casa, mas não conseguem viabilizar as boas intenções.  

Anne continua o depoimento, serenamente, apesar da cena ser macabra ou 

até mesmo a descrição parecer a de um açougue. Se ela, ao prestar ajuda a Georges, 

tem o tendão rompido, que consequências poderiam acarretar se ele passasse por 

novo risco.   

Optou por ficar com a sequela e não interromper os cuidados com o marido; 

conta como a decisão interfere no dia a dia. 

 

Anne: Mas aí eu fui ao médico, e ele disse: ‘Se você fizer cirurgia [era em um posto 
de saúde] pode fazer pelo SUS.’ Tá bom, falei. ‘Depois que você fizer o 
exame, me traz aqui.’ Fiz e nem voltei para mostrar, porque…  
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Nora: Dona Anne, pode jogar essa água? [gritando] 
Anne: Essa é água benta. Pega lá na chaleira. Mas, então…  

 

Retomamos a entrevista:  

 

                 Pesquisadora: Aí ele falou para você fazer pelo SUS.  
Anne: Pensei e falei para os meninos: eu não vou fazer.Telefonei no prov center e 

consegui uma vaga, em uma semana, através do nosso médico; ele é muito 
chegado na gente, porque a gente ficou lá muitos anos. O outro médico disse: 
‘Vem cá, Anne, não é nada não; se você quiser, a gente faz um negócio aqui, 
um corte e enfia lá dentro com a faca.’ 

                 Pesquisadora: Como se fosse fácil, né?  
Anne: Facinho, né? Cavouca, puxa o bicho. Quando ele falou ‘puxa o bicho’, eu 

falei: ‘Não doutor, para.’ Nem sei onde que vai parar o bicho. Onde que ele 
vai colocar o bicho? Aqui de novo? Não vai! Já arrebentou! Não vai! E ele deu 
risada. Aí eu fui no meu médico que o operou, quando ele [marido] caiu. Levei 
o resultado e me perguntou o que houve; viu tudo, como eu mostro para você 
aqui: ‘ah, isso foi o desligamento aqui, porque desligou o que já estava para 
querer desligar; devia doer mas você não percebia. Então, não dói?’ Não dói. 
‘Não fala nada e levanta o braço.’ Levantei o braço, fiz os movimentos que 
tinha para fazer. ‘Ninguém vai te operar, nem eu, só que você vai perceber, 
e eu já percebi, que perdeu a força, entende?  

                 Pesquisadora: Vai diminuir. 
Anne: Diminuiu. Eu pego a chaleira, eu tenho que pegar com cuidado. Às vezes, eu 

esqueço e cai, às vezes, eu pego e o negócio cai. 

 

Somos novamente interrompidas. Afinal, os apetrechos para realizar o café não 

são facilmente encontrados. A boa vontade em ajudar é nítida, mas parece 

inexequível, o que leva à pergunta: quais as reais possibilidades de a cuidadora ser 

substituída em suas tarefas corriqueiras com Georges? 

  

Filho: Mãe, onde tem o coador?  
Anne: Dentro da canequinha aí! Bem encostado. Achou? Tá bem aí na canequinha 

aí. É a primeira coisa.  
Filho: Ah não, o suporte não. O coador.  
Anne: Não, não! É o coador que fica dentro da coisa. Joga esse resto de café fora. 

Mas então, acabei não fazendo nada. Eu fui lá e ele falou que ‘não tem 
problema, você não vai sentir dor, se sentir dor você vai direto lá.’ 

                 Pesquisadora: Se sentir dor aí tem que ir… 
Anne: Trabalho normalmente com o braço, faço o que tenho de fazer. Só que ele 

falou: ‘evita carregar muito peso. Senão… Daqui a pouco vai deslocar mais 
ainda.’ É… Acho que não [ri], sei lá. Então eu diminuí um pouco, eu me atrevia 
a carregar muita sacola, essas coisas. Agora já dividi, não carrego tanto, 
então tá dando. Tá dando para ir, já faz um mês, vai ficar bom aí o negócio.  

                 Pesquisadora: Tem que ficar de olho.  
Anne: É? Vamos ver né?  
Pesquisadora: Aham. 
Anne: A cirurgia não vou fazer, não ia resolver coisa nenhuma. Porque a mãe da 

minha nora mais velha fez uma cirurgia também. Tinha dor no braço e não 
sei mais o quê. Ela falou para mim que ficou pior ainda. Até hoje, dói o braço. 
Também, tem uma aqui do prédio que encontrou comigo e falou que fez 
também e não resolveu coisa nenhuma. Agora eu, nesse braço eu já fiz o 
tubo do carpo. Ficou ótimo, não tenho mais nada.  
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Filho: Vem aqui ajudar, que eu não sei onde tá nada.  
Anne: Dá licença.  
Filho: Achamos tudo, menos o coador.  

 

 Georges chama a pesquisadora, sinalizando com as mãos para sentar-se ao 

seu lado. Aproveita o breve instante para receber e dar atenção exclusiva. 

 

Georges: Olha, minha fala é bem prejudicada, mas eu espero que você me entenda. 
Não sei muito bem o que você veio fazer, mas entendi que veio fazer o bem, 
espero que tenhamos te tratado bem e que volte outras vezes. Muito 
obrigado. 

     Pesquisadora: Sim, fui tratada muito bem! Obrigada! Pode ter certeza que vou  voltar. 

 

Tomado o café, marquei uma segunda visita, agora só com Anne. Senti 

necessidade de ter um contato exclusivo com a personagem principal deste estudo. 

No segundo encontro, Anne já me esperava, abriu a porta, e nos sentamos no 

sofá. Apresentou-me sua ajudante e cuidadora de Georges. Ele estava no quarto. 

Liguei o gravador, e ela, imediatamente, passou a falar, praticamente sem interrupção. 

Trabalhava, estudava e frequentava bailes. O foco era na própria vida, 

usufruindo do convívio e do que a família lhe proporcionava. 

 

     Anne: Casamos em 1953, na igreja da Consolação, aqui em São Paulo.  
   Pesquisadora: Vocês dois são de São Paulo? 

     Anne: Sim. Casamos às 10h da manhã. Meu pai fez um almoço para pessoas mais 
intimas, e, mesmo assim, a casa ficou muito cheia; depois fomos embora para 
o Rio, já que ele tinha férias.  

   Pesquisadora: Vocês se conheceram como? 
     Anne: Na União Cultural Brasil-Estado Unidos. Eu trabalhava no banco e tinha uma 

turma, sabe? E gostávamos de ir lá, para os bailinhos, à tarde. Lá eu também 
estudava inglês e depois íamos nos bailinhos. Se você não tinha namorado 
firme, você dançava com um, dançava com outro… Não tinha problema 
nenhum e era gostoso. Quando você via que tinha um que não te agradava, 
a gente virava a cara. Uma vez ele me tirou pra dançar. Dançamos, depois 
quando acabou a dança ele falou: ‘Posso falar uma coisa pra você?’ E eu 
falei: ‘Pode! O que que é?’ Então ele disse: ‘Podemos marcar um cinema? 
Qualquer coisa?’ Eu falei: ‘Ah, vamos ver.’ Peguei e marquei o cinema. 
Era outubro, tinha acabado de me formar na faculdade e estava trabalhando. 
Meu pai deu para as duas filhas um presente, uma viagem à Argentina. 
Fomos minha mãe, minha irmã e eu. Já estava tudo marcado. 

 

Aponta que diferenças entre os dois já apareciam, mas não foram impedimento 

para pensarem em casamento. Sentia-se desejada, ao mesmo tempo que 

incomodada, por não estar casada aos 25 anos; afinal, para a época era motivo de 

pressão. 
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Anne: Nessa época, eu trabalhava na Rua 15, no banco Moreira Salles, e ele, na 
farmácia do pai, perto da Praça da Sé. Não trabalhava em firma, mas já 
estava para ser chamado para trabalhar na que ele trabalhou por 33 anos. 
Depois de algumas saídas, marcamos o casamento. Ele falou que, se não 
fosse nessa época, só seria no ano que vem. Eu já estava com 24 para 25 
anos, e todo mundo ficava: ‘ih, mas não vai casar?’ E os meus colegas de 
banco tudo dando em cima, sabe? Eu ja estava ficando um pouco chateada. 
Cheguei e falei pro meu pai: ‘Olha, nós marcamos!’ 

 

Entendemos que a prática de amparo ao outro se instala junto com o início do 

casamento. Valores familiares e religiosos norteiam as decisões de Anne. O pai a 

alerta do que poderá vir pela frente. 

 

Anne: Em seguida, o pai dele morreu. E ele era filho único. Depois que assentou 
tudo um pouco, a situação que ele tava, ele falou: ‘E a minha mãe? E agora?’ 
Nós já tínhamos a nossa casa em Pinheiros, na Cardeal Arcoverde. Mas era 
o quê? Uma área com: uma entradazinha, a sala — metade dessa aqui —, 
uma escada, a cozinha. Tinha tudo pra o começo. Tava tudo certo! A casa já 
tava lá e nós ja tínhamos os móveis, pensando: ‘Graças a Deus, vai dar tudo 
certo.’ 
Passado um tempo, consultei meu pai. Ele disse: ‘Veja bem, porque você não 
vai sozinha com ele, você vai ter que levar ela [sogra].’ Com a experiência do 
meu pai, ele falou o que eu já sabia. Ela me tratava e fazia as comidas muito 
bem. Eu pensei: ‘Bom, vamos pensar um pouco. Sabe de uma coisa? Vamos 
lá! Vamos resolver esse problema. Não vamos atrapalhar tudo. Eu aceito; a 
gente ajeita. O quarto pequenininho fica pra ela, paciência. Tudo depende se 
ela quer ou não. Antes de tudo amém Jesus.’ 

 

São os mesmos valores que lhe darão apoio para enfrentar a difícil convivência 

com uma sogra que competia na liderança da casa. Limites precisaram ser 

estabelecidos para sustentar o matrimônio, mesmo sendo uma relação animosa com 

a sogra. A morte parece ser vista como fato impraticável quando se vive uma vida 

longa e realizada. 

 

Anne: Mas, depois que ela foi pra lá, virou tudo do avesso; o que eu passei 11 anos 
com ela, só Deus sabe! Porque ela era mãe dele, ciumenta e metida nas 
coisas. Não parava empregada, eu falava uma coisa, ela falava outra. Sei 
que ela ficou comigo 11 anos. 
Ele tinha uma prima que fazia enxoval de noivas em casa, aquelas camisolas 
cheio de tititi, sabe? Ela trabalhava pro pessoal de alto grau mesmo, todos da 
Votorantin. Na minha casa não teve esse lugar; tive que cortar isso. Falava: 
‘Se a senhora quer ficar aqui, tem que ser no seu quarto, ou em outro lugar. 
Aqui não dá!’ 
Logo depois, já veio a criança, como eu ia fazer? E sempre essas coisas 
foram acontecendo, e foi passando o tempo. A gente foi convivendo, e eu fui 
vendo que ela não era o que eu pensava, mas eu não podia dizer nada. Meu 
pai falava, e eu ficava quieta porque eu devia ouvir ele. Eu que quis, então 
ficava quieta. 
E assim foram 11 anos. Ela tinha seus fregueses, saía e voltava. Mas, o que 
mais me deixava chateada era quando chegava e abria a porta. Nós 
estávamos na sala juntos e ela perguntava: ‘Você comeu, Georges? Você 
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comeu, meu filho?’ [imitando a voz da sogra]. Eu tinha vontade de subir nela 
e dar um tapa. Deus que me perdoe, que ela esteja onde ela merece! Já faz 
não sei lá quantos anos que ela se foi.  
Então, com 11 anos de vivência juntos, ela teve diabetes. Fazia as injecções, 
mas comia tudo que não podia; ela não morreu disso, teve um negócio no 
coração. Graças a Deus, morreu na hora que ele estava lá. Eu e ele nos 
revezávamos. No dia que o médico, o fisioterapeuta, que seja, falaram: 
vamos dona Mari, mexe o pé, ela não mexia, faz assim, ela não fazia… Ele 
deu 5 dias, morreu no 4º dia. Eu estava lá e estava vendo que ela já não 
estava mais legal; pensei: ‘Essa mulher não vai mais passar de hoje; que 
Deus espere que ele saía da firma.’ 
Ele saía de Pinheiros para hospital no Ipiranga, lá para aqueles lados do 
museu. Ele chegava e eu saía. Quando cheguei em casa, falei para a 
empregada: ‘Olha, eu acho que não vai passar de hoje, não gostei do jeito 
dela.’ Então, quando deu umas 17h, ele me ligou. Falei: ‘O que que é? Você 
já vem vindo?’, ‘Não. Você pode pegar a roupa da minha mãe e vir que ela 
faleceu.’ Eu falei: ‘Graças a Deus, sossegou a gente, porque não ia ter 
solução.’ Imagina se o hospital manda embora, e ela vem para casa. Era um 
outro trabalho para mim, e ela já tinha feito tudo que tinha que fazer na vida, 
então estava na hora de descansar. Já tinha até sepultura, por que o marido 
já tinha morrido. 

 

Uma nova etapa se inicia, agora sem a presença da sogra. A família conquista 

uma nova articulação, expandindo o afeto para outros à volta, relações que se 

preservam até hoje. De maneira saudosa transparece a alegria. 

 

Anne: E ficamos naquela casa até o terceiro filho; já tinha os outros dois, e quando 
veio o terceiro eu falava: ‘Onde eu vou botar esse menino?’ Eu até brincava: 
‘vou pendurar, colocar na caixa de sapato.’ Não tinha jeito! O apartamento já 
estava pequeno! Porque o quarto que tinha era para as crianças, mas ela 
tava lá e não podia, e tinha a sobrinha que tava lá também. Não tinha como, 
aí acabamos vendendo e comprando uma casa em Santo Amaro, na Chácara 
Santo Antônio. Fomos para lá, o mais velho já havia entrado na escola, no 
pré, o outro, no infantil, e eu grávida. Ficamos lá 28 anos. Foi um lugar 
maravilhoso e gostoso! Tudo que a gente pôde fazer, a gente fez! 
Uma casa com três quartos, cada quarto era isso aqui [fazendo referencia à 
sala da casa atual, grande]! E um puta de um armário! O que falta aqui lá 
sobrava! Uma cozinha que era uma maravilha! Um quintal, que eles 
aproveitaram; não tinha piscina, mas tinha esguicho, e era um divertimento! 
Quando eram pequenos, eu fazia comida e botava lá, parecia um 
chiqueirinho. Eles comiam, dormiam e faziam tudo lá. Minha irmã e minha 
vizinha também tinham crianças pequenas, deixavam lá! Qualquer coisa que 
precisava podia pedir, até hoje a gente tem amizade. São como da família. 
Um ficou padrinho, madrinha da outra... 

 

 Os filhos crescem, o bairro começa a ficar mais perigoso. A casa se torna 

muito grande para o casal. É difícil achar o apartamento ideal, mas tudo se ajeita, 

como sempre aconteceu para Anne. Depois de muitos anos, precisam reformá-lo — 

isso traz satisfação. A claridade e o novo formato do apartamento são um marco para 

essa etapa da vida a seguir. 
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Anne: Os dois primeiros meninos casaram, e ficamos nós dois com o mais novo. 
Começou o negócio de assalto. Na minha casa tinha uma laje que separava 
as duas casas [dela e da vizinha]), terminava onde começava a janela. A 
vizinha da frente viu que tinha um cara lá na laje! Ela ligou no telefone e falou 
comigo: ‘Tem gente aí concertando alguma coisa?’ Falei: ‘Não.’ Ela disse: 
‘Então vai lá que tem alguma coisa que não tá ok; desligou e já chamou a 
policia’. Mas o cara, eu acho que viu que tinha alguém na casa, percebeu e 
se mandou! Quando eu cheguei já não tinha mais ninguém, mas ficou aquela 
cisma. O meu filho falava: ‘Nossa, a gente não pode mais ficar aqui, aqui tá 
muito ruim.’ E foi passando o tempo, quando ele noivou. Falei: ‘Bom, tratar 
de ver o que vamos fazer.’ E viemos parar aqui [apartamento atual de dois 
quartos, sala, cozinha e dois banheiros].  
Corremos São Paulo inteiro, tudo eu achava defeito, pois eu acostumada em 
casa, sitio, casa grande, a casa do meu pai que, nossa, tinha um quintal que 
era uma maravilha, levava eles para andar de bicicleta lá!  
Aqui ficamos, estamos há mais de 20 e tantos anos, completei 60 anos nessa 
casa, já vou para 87. Vivemos aqui há 27 anos! Estamos nessa vida. No 
primeiro ano, o filho mais novo ficou, depois casou e só ficamos nós dois. 
Agora, quando foi? No ano de 2008, fizemos uma reforma aqui, porque já 
tava caindo azulejo quase na minha cabeça, na cozinha [ri], então precisava 
da reforma, e pra fazer pela metade não vale a pena. Então meu filho assumiu 
e fez essa reforma, como está agora o prédio; a cozinha é diferente de como 
é nos outros, a entrada, ele era todo bege, o banheiro era bem mais… Ele 
não era menor, mas acho que as cores eram mais escuras, e agora é tudo 
branquinho, deu outro ar de graça.  

 

 Quando a conversa chega ao ponto da vida atual, ao agora, há na fala de 

Anne uma resignação à situação presente, como se não houvesse por que mudá-la. 

Afinal, é assim que sempre foi, e é assim que tem de ser! A animação que temos no 

começo do depoimento deste dia se transforma em conformação. As memórias 

passadas fazem com que essa renúncia seja a melhor maneira de lidar com a 

realidade. 

 

Anne: Aqui nós ficamos. A gente saía, viajava, íamos pra fazenda, ficávamos lá uma 
semana, três, quatro dias, íamos pra Santos, tínhamos um apartamento lá. 
Ficava ali cansado desse tempo. Não tem nada pra fazer? Pagamos as 
contas e vamos embora, de carro! Eu dirigia, ele dirigia; depois ele não dirigiu 
mais e ‘eu’ dirigia! Eu pegava esse carro e saía daqui cheia de coisa, pegava 
a estrada e ia embora!  
Quando eram pequenos, o primeiro carro era uma Variante. Colocávamos 
tudo o que precisava para as férias de janeiro/fevereiro e junho/julho e íamos 
pra Santos. Era uma maravilha, e em uma hora estávamos lá! Já chegávamos 
e subíamos. Assim que encostávamos o carro, ninguém nem queria mais 
saber…  

 

O marido é descrito como um pai afetuoso e muito presente, um companheiro 

para o que der e vier. Anne toma para si, como sempre, os limites a serem colocados 

aos filhos para que esses possam avançar. O clima é descrito como alegre e 

incentivador. As amizades correm concomitantemente ao núcleo conjugal. Tudo é 

preservado. 
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Anne: Quer dizer, nossa vida sempre foi entre os dois [ele e ela], nunca tivemos 
uma discussão nem nada, é como eu digo, ele foi e é um ótimo pai! Eu que 
dava bronca de vez em quando nas crianças, pegava o boletim, e, se estava 
vermelho, não podia passear com os amigos. ‘O que que aconteceu? Por que 
tá com falta? Eu te deixei na porta da escola! E como é que tá em falta?’ Eles 
são malandros né? [ri] Quer dizer, como que é, né? Moleque de 13, 14 anos…  
O mais velho é que gostava de fazer essas coisas, era mais essa parte de 
amizade, de sair e tudo. Então, eu punha de castigo. E quando eu não ia com 
a cara dos amigos dele, de um jeito ou de outro eu falava: ‘Oh, não gostei do 
comportamento, do modo deles.’ Mas eles souberam escolher e tiveram bons 
amigos, que duram até hoje. Ontem, o meu filho mais velho tava falando pra 
mim: ‘Puxa mãe, você lembra do Silvio? O Silvio perguntou de você; lembrou 
que você fazia um pavê. Então, um dia desses, você faz? Aí os chamamos 
para comer o pavê lá em casa, né!’ Eu fiquei na lembrança deles, uma coisa 
boa.  
Agora, ele tinha um, o Enéias, parecia irmão, colega da escola lá em Santo 
Amaro, do segundo grau, antes de entrar na faculdade. Até hoje eles são 
amigos! Tem duas filhas, que também procuram a gente, telefonam, são 
amizades sinceras! E a gente não teve problema com eles, graças a Deus.  

 

Custa a se habituar ao novo local, mas salienta a proximidade de cuidados para 

a saúde, sinalizando que a velhice necessita desses serviços. 

 

Anne: Durante os próximos 24, 25 anos de casamento, os meninos já não moravam 
com a gente; só o mais novo casou um pouco mais tarde. Ficamos só nós 
dois, e ficar naquela casa grande não adiantava. Então viemos para esse 
cubículo aqui. [todos riem] Cubículo! No começo eu senti muita falta, 
estranhei muito! Mas, hoje já acostumei! Um ‘apartamentozinho’ pra dois, tá 
mais do que bom! E o local? É ótimo!! Tem tudo aqui! Se precisa de um 
médico tem, hospital tem, farmácia tem de monte! Porque aqui só tem velho 
[ri], tem velho pra caramba! 

 

Detalhes das intervenções da sogra aparecem como relatos perdidos no 

tempo. Eles não causaram estragos definitivos, mas Anne enfatiza que a vida se 

tornou mais alegre no período pós-sogra. O perfil de Anne que ajudou no caminhar do 

casamento a ajuda a enfrentar as novas adversidades. 

 

Anne: Como eu estava te falando, ele sempre foi um pai muito bom, muito! E ele 
nunca se queixou da parte minha com a mãe dele. Podia ser o que fosse. Eu 
sei que a mãe dele falava um monte de mim pra os meus pais e isso podia 
ter dado um ‘problemão’, mas não deu. E o tempo foi passando, e depois que 
ela morreu as coisas mudaram, a casa mudou, ficou tudo mais alegre, mais 
à vontade, mais… Sabe? Minhas amigas se afastaram um pouco, porque, 
quando iam lá, ela se plantava junto. Então você sabe, você casou, né? Quer 
fofocar com as amigas, como que é, como que não é… Aquelas besteiras 
toda que a gente fala quando casa! E ela [a sogra] ficava lá e não saía dali, 
queria tar a par de tudo! Pra depois sair e fazer fofoca de mim. Principalmente 
no cabeleireiro, porque eu ia no mesmo cabeleireiro, e a cabeleireira falava 
pra mim: ‘Eu não sei como você aguenta, porque ela fala mal de você que 
você precisa de ver!’ Minha avó tinha uma fazenda, eu pegava as crianças 
em julho e íamos para fazenda. Eu ía com os meninos, e o Georges ficava 
aqui porque trabalhava, e nos finais de semana ele ia pra lá. Eu não sei se 
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ela achava ruim ou achava falta dele, porque ela falava mal de mim no 
cabeleireiro, quando eu voltava elas contavam pra mim: ‘Ela fala que você 
larga ele, e que tá assim de mulher atrás.’ E daí? Eu tô aqui com ele! Pronto! 
E até podia ter mulher atrás, porque ele foi muito brincalhão, muito 
galanteador, de conversar, ter amizades, mas, sem segundas intenções. Eu 
tava falando pra Marina, nunca eu fiquei assim enciumada, ele fazia aquelas 
brincadeiras, a gente saía, se divertia e pronto. Não teve problema nenhum, 
e assim a gente foi vivendo. 

 

Quando os próprios pais necessitam de amparo, Anne encontra a mesma 

cumplicidade que dedicou à mãe de Georges. 

 

Anne: Quando meu pai e minha mãe precisaram de mim, ele foi muito muito bom! 
Nós já morávamos aqui, olhei meu pai oito anos, depois que minha mãe 
morreu; ela cuidei o tempo que foi preciso. Eles moravam na Higienópolis, eu 
saí daqui, levantava mais cedo, deixava qualquer coisa pronta pra ele comer; 
quando deixava, pois ele dizia: ‘Deixa! Eu me viro, eu como qualquer coisa! 
Vai!’ Mas eu deixava porque eu sabia que ele não… Ele se mexia, eu chegava 
a casa tava em ordem, ele me ajudava, limpava o banheiro, varria, limpava a 
casa, quer dizer, sempre foi companheiro! Discussão? A gente teve, não vou 
dizer que não, mas um dia uma coisa ou outra. Ainda mais quando as 
crianças eram pequenas. Porque foi o que te falei, eu não dava moleza. 

 

Anne encontra a mesma cumplicidade reproduzida nos familiares e reconhece 

ser fruto de um investimento, também seu. 

 

Anne: Hoje, eles são uns pais maravilhosos e estão sabendo educar muito bem 
meus netos, pois eu tenho uns netos extraordinários! Você vê, o meu filho 
mais velho e a minha nora são maravilhosos, os outros você não conhece, 
mas é a mesma coisa, tem um carinho e um amor pelo pai que só vendo. 
Sempre que nós íamos para fazenda, o pessoal ficava admirado de ver o 
modo que a gente se combinava. Eu não gritava, não batia, nada. Eu 
chamava, eu só dizia: ‘Oh, faz assim, assim!’ Pronto, quer dizer, a gente 
soube fazer a vida.  
Agora, eu estou fazendo minha segunda vida. Não! Terceira! A primeira foi 
quando casou, a segunda foi ser pai e mãe e agora a terceira. 
Meu pai eu olhei oito anos; ele ficou sozinho em Higienópolis, nós arranjamos 
uma senhora para tomar conta que foi morar com ele. Um dia sim, um dia 
não eu ia lá, ia só eu e a minha irmã. Ela ia num dia, eu ia no outro. Pra ver, 
acompanhar e fazer companhia. De vez em quando, a gente falhava dois, 
três dias ficávamos sem ir, porque também tínhamos outros compromissos 
aqui. Assim fiquei oito anos! Nunca esse homem [Georges] disse: ‘Não tem 
ninguém pra ficar lá? Por que precisa você ir?’ Ou me encher o saco aqui que 
precisa de gente, mulher pra fazer uma porção de coisa! E enquanto eu puder 
fazer eu vou fazer, é meu pai, e quando eu não puder [deu de ombros], não 
é verdade?  

 

O perfil que destacamos de Anne, acima, e a parceria conjugal do passado, 

dão sustentação aos eventuais dias mais difíceis. Contudo, ela se lamenta mesmo 

pelo fato de Georges não ter lucidez para usufruir o prazer da boa longevidade a dois. 
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Quando a empregada relata gestos de apreço dele por Anne, identificamos como 

confirmação do valor do investimento que faz. 

  

Anne: E a gente vai ficando na vida. E a vida… Deu certo! Tô aqui 62 anos, vamos 
fazer; ele nem vai saber que se é 62 se é 70 [ri], nem vai lembrar que é o dia! 
[ri] De vez em quando ele lembra. A Marina fala que quando eu saio ele fica 
me procurando pra baixo e pra cima, pra saber se eu vou voltar logo, ou se 
eu não vou. Porque, em geral, eles detestam pessoa que cuida, né? Não? 
Não sei. Pelo menos ele não é agressivo. A não ser nas horas das crises. As 
vezes que eu contrario ele fica mais bravo, mas eu falo: ‘Que? Não! Isso não.’ 
Eu falo pra ele, mas também passa e ele volta, não fala mais nada, ele fica 
quieto, o que posso fazer? Esperar? É a vida, e a vida da gente foi muito boa.  

 

Mas ela guarda lembranças deliciosas de passeios que fizeram. Decidiu que o 

dinheiro herdado seria utilizado pelos dois e também para realizar um antigo sonho 

de Georges. Os ensinamentos do falecido pai permaneceram presentes, mas não 

impediram a realização do desejo do casal. 

Num lampejo, reflete que deixaria de fazer um passeio, caso o marido não 

fosse. Para e pensa: repetiria isso… Mais adiante, temos a confirmação. É uma vida 

doada para a construção familiar.  

 

Anne: Meu pai morreu dia 1º de maio, um dia depois do meu aniversário! Ele 
esperou eu fazer meu aniversário e no dia seguinte morreu. Depois que se 
resolveu toda parte de herança de dinheiro, sobrou um dinheirinho, e nós 
falamos: ‘vamos viajar?’ Ele sempre teve muita vontade de ir pro exterior, e 
os filhos falaram: ‘vão!’ Nós fomos logo depois, ele faleceu em maio e em 
outubro nós estávamos lá. Tem as fotos todas aqui e dá pra ver. Fomos para 
Europa, estivemos em Roma, França, não fomos pra Paris, não chegamos 
aí. Eu queria muito ir pra uma cidade da Itália. Fomos pra muitas cidades de 
Roma. Queria ir lá pra Nossa Senhora de Fátima. Não cheguei a ir e me 
arrependi. Porque ele não tava com vontade de ir, e eu não quis também. O 
pessoal foi… E depois eu falei, puxa deveria ter ido lá, né? Portugal é uma 
beleza! Eu falei que se tivesse vontade e fosse mais nova, eu iria morar em 
Portugal. Que maravilha lá! Que coisa de louco! O pouco que fiquei lá fiquei 
apaixonada. Lisboa é lindo! O povo então! A gente saía, não é que nem aqui. 
Estávamos andando na rua, em um dia assim como hoje, nós dois éramos 
bem mais novos, já faz mais de 16 anos, o pessoal parava e falava: ‘Faz 
favor’ [com intenção de dar passagem ou de fazer algo para eles]. Se parava 
para ver se vinha carro, o mesmo parava pra você passar; aqui vem em cima 
de você. A gente saía à tarde e as velhinhas estavam tudo bonitinha, de 
bengala, tudo nas confeitarias com seu lanchinho. Eu falava: ‘Eita! Tava pra 
mim mesmo! Ah! Um lugar que eu iria morar com certeza era esse.’ E tiveram 
outros lugares e cidades que a gente gostou também, mas eu já amei 
Portugal! Eu iria pra lá! Nós gostamos demais, eu adorei! Eu sentia que podia 
aproveitar mais! Foi muito boa a nossa viagem, gostamos muito! Pelo menos 
ele matou a vontade de conhecer, e eu, também! Eu pensava: ‘Dinheiro pra 
dar pros filhos? Eles vão ter! O que meu pai nos deixou dá pra ir e pronto 
vamos embora!’ A gente guarda pra quando precisar, pra quando tiver com 
doença. Meu pai sempre falava: ‘O que eu deixar vocês tomem bastante 
cuidado para não esbanjarem. Pois vocês não sabem o que o final de vida é.’ 
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Mais uma vez, a lembrança do pai se faz presente, servindo para Anne como 

modelo do “bom envelhecimento”. Ela percebe que, ao envelhecer, algumas 

necessidades se tornam maiores, e usa a irmã como exemplo de quem não se previne 

antecipadamente. 

 

Anne: Meu pai nunca passou necessidade; graças a Deus, ele tinha alguns que 
tomavam conta. Quando precisou, tinha a outra que dormia, tinha um neto da 
outra que ficava lá, mas era tudo mais barato… Ele tinha uma casa alugada 
em Amparo, e com o aluguel dava pra pagar, dava tudo direitinho. Tinha o 
apartamento dele também, que era na Higienópolis, na Martinico Prado, foi o 
apartamento que ficou e eu não quis ficar porque não gosto desse bairro! E 
como minha irmã também não quis, vendemos. Ela mora em uma casa que 
tem três andares, e a parte de baixo tem uma garagem, um salão, depois 
sobe… Para que não aguento mais! Ela já caiu da escada, tá cansada, fez 
80 anos e falou que daqui a pouco não vai aguentar mais. Na semana 
passada, ela esteve aqui, e disse: ‘Eu acho que fiz besteira’ [em vender o 
apartamento]. A gente pensa [ri] que não vai ficar velho um dia. E tem todos 
esses problemas, né?  

 

Ao retomar aspectos da juventude de Anne, constatamos mais uma vez a 

devoção à família. Ela se forma e obtém bons trabalhos, mas renuncia tudo pela casa. 

Essa dedicação, em nenhum momento, é tida com arrependimento; é mais um ofício 

do ser mulher, ser mãe e ser esposa. 

 

      Pesquisadora: Você se formou? 
Anne: Sim! Me formei em Secretariado. Trabalhei em dois bancos. Comecei na 

máquina de escrever, treinei lá, depois apareceu oportunidade melhor, e lá 
me tratavam muito bem, e assim eu fiquei. A minha irmã trabalhava em um 
outro banco, e o gerente de lá estava sem secretária e me perguntou se eu 
não queria; então, como o salário era um pouco maior, eu fui, mas eu 
trabalhei pouco lá, depois casei e não trabalhei mais. Isso que dentro de casa, 
como dona de casa, trabalhei mais ainda [ri], e imagina com duas, três 
crianças, seria mais difícil ainda. Hoje seria bom, teria minha aposentadoria… 
Mas o que ele ganhou e ganha e tem e tal, deu pra gente ter uma vida 
modesta, calma, sossegada, pronto. E com alguns amigos. Ele, era da União 
Cultural, hoje Cultura Inglesa, onde nos conhecemos, e tínhamos amigos. 
Reunimos todos os casais, vinte e quatro, na minha casa, o primeiro jantar 
que eu dei, cada vez era na casa de um! Era uma delícia! Nessa época, a 
gente já combinava tudo, sabe? Já procurávamos enfeitar, e quem ia fazer, 
e quem ia trazer, e quem não, sabe? Era muito gostoso! 

  

Como anteriormente dito, o presente sempre vem ligado a conformar-se com a 

situação. Anne destaca a confiança que tem na empregada e o carinho que esta tem 

por Georges — algo que considera de extrema importância, afinal, é ela quem fica 

com ele quando Anne precisa sair. 
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Anne: Agora é sossegado, tem que ficar sossegado, a vida é outra né? É a terceira 
idade, que dizem que é a melhor. Eu não sei se é a melhor, é mais uma, é 
mais uma pra inventar, não é mesmo? E a gente tá aí! Eu disse, minha vida 
mudou, mudou tudo, eu fico, eu saio, eu vou pra banco, eu vou pro mercado, 
eu fico aqui, quando eu posso, eu ajudo o marido, e também a Marina, que é 
muito boa! Ela olha bem ele e tudo pra mim, então eu não me queixar de 
nada, pessoa muito confiante também! E ela tem um amor por ele e ele 
também por ela. Isso que é o mais importante pra mim. Não adianta ter uma 
pessoa que ele não gosta, e que na minha frente seja uma coisa e nas minhas 
costas outra. 

  

A religião tem papel tranquilizador. Está tudo nas mão de Deus. A vivência 

bonançosa e aprazível de 62 anos também contribui com esse cenário de aceitação, 

mesmo com a presença inóspita da sogra. 

 

Anne: Eu entreguei pra Deus, hoje veio o padre aqui, deu a benção de Deus, pra 
ver se faz ele parar de ver esses vultos que ele tá vendo, essas coisas tudo, 
e pra que Deus tome conta. E ficamos esperando o que Deus vai nos dar de 
reserva aí. 
Foram 62 anos bem gostoso, com maior liberdade depois que a velha se foi 
[ri], ela dizia: ‘A rainha aqui sou eu!’ Você precisava de ver! Ela dizia assim 
mesmo! E era o que ela falava pros outros também, que ela era que mandava! 
Tudo isso porque ela deu a mesa, não essa, uma velha qualquer, umas 
cadeiras — pra eu não precisar comprar, na ocasião —, e ela falava: ‘Eu que 
dei! Eu que dei! A casa também é minha!’ Bom, deu pra aguentar 11 anos. 
Eu aguentei até bastante, porque olha... Tem que ter paciência! Ela saía da 
minha casa, ia na casa da minha mãe e do meu pai falar mal de mim pra eles 
e pra minha irmã, aí minha irmã que ainda era solteira ligava pra mim, quando 
ela chegava no banco, e falava: ‘Ih! A velha tá lá! Deixei ela lá!’ Depois, meu 
pai não telefonava, nem nada, mas quando eu chegava, ía toda a semana 
com as crianças, por causa do jardim, pra não ficar só na rua, e dar liberdade 
pra ela e pra outra [prima] fazerem limpeza, e tudo e pela facilidade. Tomava 
o bonde na Teodoro Sampaio, descia na esquina e ficava; depois, mais tarde, 
voltávamos pra casa, e não tinha problema nenhum! Foi assim que a gente 
pensou em fazer o bem, e ela ia lá e falava mal de mim pro meu pai. Eu 
perguntava pra ele o que ela dizia, e ele respondia: ‘Ah filha, se você quiser 
tem que ter paciência, tem que aguentar.’ Mas uma coisa que eu digo: foi de 
muito louvor dele [Georges], porque ele nunca disse: ‘você fez isso ou aquilo 
pra minha mãe.’ Ele recebia e ficava quieto, me tratava do mesmo jeito, com 
o mesmo amor, mesmo carinho e tudo, quer dizer, ele também sabia, 
conhecia a mãe que tinha. Ele ficava entre a cruz e a espada [risos].  

 

O companheirismo tem papel fundamental no desenvolvimento satisfatório das 

características funcionais de uma relação conjugal de longa duração (NORGREN, 

2002). Com Anne e Georges não é diferente. Eles conseguem lidar com os problemas 

da vida juntos e são parceiros nessa jornada. 

 

Anne: Ele tratava muito bem meu pai, tratava muito bem minha mãe, não tinha 
problema. E quando meu pai já tava ruinzinho — meu pai viveu quase 100 
anos —, tava todo mundo preparando já a festa dos 100 anos, quando ele 
ficou doente, ele teve uma gripe, uma pneumonia, e quando foi fazer uma 
inalação o coraçãozinho dele pifou. Ele nunca teve nada, nunca teve negócio 
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de colesterol, ele viveu bem, mas fazendo o regime dele, ele era correto 
sabe? Sempre foi muito rígido, ele foi um pai bravo! Eu fazia muita coisa 
escondida dele porque ele não deixava. Muitas vezes, a gente falava que ia 
na casa de uma amiga, não ia nada! Eu saía com um e ela saía com outro! 
[todos riem] Georges ia nos pegar todo dia ali no trabalho, que ele tava na 
cidade, e eu também, nós pegávamos o ônibus ali na Praça do Patriarca, e 
descia por perto, então a gente andava dois quarteirões, ficava passeando, 
conversando e namorando no meio das casas, uma meia, uma hora, depois 
íamos até a esquina de casa, ele ia embora, e eu pra casa, ‘escondidinha’. 
Até o dia em que ele resolveu entrar em casa e meu pai falou pra mim: ‘É, 
porque hoje você sabe de uma coisa: quando o rapaz entra na casa dos pais 
da moça é pra pedir em casamento, veja bem se é isso que você quer!’ Meu 
pai era assim, era bravo! A gente tinha de fazer tudo escondido dele! Minha 
mãe, não! Olha, eu namorei não tanto depois que eu fiquei noiva.  

[Telefone toca] 
Anne: Se for comigo, diz que eu não estou, que eu estou ocupada! [falando com 

Marina] 
      Pesquisadora: Pode atender! 

Anne: A não ser que tenha alguém que vai me dar dinheiro! [risos] Então, a vida da 
gente é essa aí agora. 

      Pesquisadora: Quanto tempo vocês namoraram? 
Anne: Entre namorar e casar, um ano e pouco. Pediu, botou a aliança, meu pai 

deixou frequentar, falou que podia, né? Ele ia à noite, às vezes, em casa, 
mas quando chegava 22h, meu pai já começava a bater na porta [ri], apagar 
a luz e eu falava: ‘Georges, tá na hora, vai embora!’ [ri] Mas eu também saía, 
eu fiquei noiva, e ele [pai] não deixava eu sair pra ir ao cinema, se não fosse 
minha irmã ou minha mãe junto. Baile? A gente ia! Mas não podia ir se minha 
mãe não fosse junto. Baile de carnaval? Quanto baile de carnaval a gente 
fugiu e largou minha mãe sozinha na mesa lá! [ri] A gente aproveitava nessas 
horas! Eles pensavam que a gente tava com um bando lá no meio da coisa; 
que nada, estávamos na rua, que era onde nós queríamos ir, junto com 
minhas amigas, que até hoje são. Duas já se foram, coitadas.  

 

As amizades da época de menina se fazem presentes até os dias atuais. 

Afeição que se estendeu dos namoros ao casamento, criando um elo entre os 

membros do grupo, um outro lugar onde Anne se sente acolhida além do espiritual e 

familiar. 

 

Anne: Éramos nós quatro que sempre estávamos juntas. Amizade de colégio, que 
é difícil, né? Do colégio, depois nós íamos nos bailinhos, dançava, cada uma 
com seu namorado. Todo mundo se conheceu, eles se encontravam, se 
deram bem, casamos, somos padrinhos, a Lia [uma das amigas] foi madrinha, 
e nós casamos quase que na mesma época. Tudo naquela ocasião era 
‘Amém Jesus’, tava tudo ótimo!  
Agora hoje, é tudo tão difícil né? Hoje já não tem mais isso! Você fica! Não é 
mais namoro, você fica! Eu entrei na casa dele só depois de muito tempo, eu 
não ia quase lá na casa dele, ele ia até o portão, me levava e depois só de 
vez em quando a veia chamava pra ir lá comer, e eu ia. Por isso que eu digo 
que ela me tratava muito bem, o que eu tava era iludida, eu pensava: ‘Acho 
que eu vou me dar bem com ela, vai ser bom!’ Mas ah! Depois que você vai 
morar junto, de jeito nenhum! 
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A parceria do marido nunca é esquecida. Ela cumpre seus papeis, de esposa 

e mulher, impostos na época; e ele, os de marido e homem. Trabalha até nos piores 

dias para manter a família.  

A presença da sogra, como já notamos, traz alguns incômodos na vida do 

casal. Entretanto, Anne é quem toma as rédeas iniciais da situação e deixa bem claro 

em que circunstâncias esse convívio vai acontecer, em sua casa e no bairro de que 

gostava. 

  

Anne: Tudo tem seu tempo, tocamos a vida! Agora, ele também! Ele foi muito 
trabalhador, esforçado, sempre cumpridor do dever dele. Levantava de 
manhã, às vezes doente, cansado, mas ia, sabia que tinha a 
responsabilidade. O começo não foi fácil, porque ele teve que sustentar três 
filhos e a mãe! O pai não tinha aposentadoria, deixou a mãe com uma mão 
na frente outra atras. Mas, naquela ocasião, ainda deu. Ele dava uma mesada 
pra ela, que ela gostava de jogar. Se perdia, se ganhava, sei lá eu.... Pelo 
menos ela saía um pouco! Como ela ia viver? E tinha a casa nossa, que era 
um pouco da casa dela também. Mas, a ‘veia’ tinha outras ideais, né? E o 
marido dela morreu de repente! Naquele tempo, não tinha televisão, foi em 
1953, dia 9 de abril de 1953 que ele morreu. Ele tava ouvindo o futebol, e deu 
um enfarto nele e pronto. Quer dizer, ele já estava, não é tanto o jogo, mas 
isso, a emoção, impulsionou. E aí a vida mudou, porque, como ele ia fazer 
com a mãe? Sustentar duas casas não dava, eu ir morar lá na casa deles 
também não queria, foi a única coisa que eu falei, que eu não queria, além 
de ser casa velha, o local não era bom, e eu não ia ficar ali sozinha. No fim, 
acabamos ficando na minha casa, né? Tínhamos a escritura! Um bairro bom 
também, tava bem no centro ali! Tinha tudo pertinho! Pinheiros era bom! Era 
tudo fácil. Eu não ia pra médico particular de jeito nenhum, tinha médico de 
família. 

  

Toda a conformidade que Anne tem, como o estado atual do marido, parece se 

dissipar quando os pensamentos seguem soltos na conversa. Ela nunca imaginou que 

isso poderia acontecer a ele, um homem forte, inteligente e saudável. A conformação 

parece a melhor maneira para seguir com os anos. 

 

Anne: Viajamos, sossegamos, foi como eu falei pra ele, a gente teve uma 
vida boa, sossegada. Quando viemos para cá, ele gostava, saía por aí, 
andava! Infelizmente, que eu nunca pensei que ele, pelo jeito dele, fosse 
acontecer dele ficar do jeito que ele ficou. Às vezes, eu via ele sentado aqui 
e eu falava: ‘Meu Deus, no que ficou? Quem esperou? Ninguém.’ Pessoa que 
saía, andava pra lá e pra cá. Agora tem que aceitar, é a vida. Deus achou 
que ele tinha que ser assim mesmo, então… Ele tava sempre no escritório lá 
do canto do quarto escrevendo, fazendo poesia, fazendo alguma coisa, 
lendo, mexendo com as coisas tudo. De repente, agora ele não vai nem mais 
lá. Eu já tirei alguns livros, acabei tirando porque não adianta ficar. É ruim pra 
mexer. Ai coitado, mas a vida… Não sei se ele… Dizem que não lembra com 
essa doença. Mas ninguém sabe de nada, né? Às vezes, ele quer falar 
alguma coisa, ele fala outra, ele pensa roxo, fala preto, e a gente não entende; 
ele fica meio bravo. Não tem o que fazer. E assim ficou e como vai ficar a 
gente não sabe também. Entendeu? Não entendeu? [ri] 
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Uma vida gostosa, vimos de tudo. O caso dele é mais uma demência dos 
órgãos, ele tem 95 anos! Ele não era assim, agora dos 95 pra cá é que ele 
piorou bastante. Eu sei que tem mudanças, os órgãos já vão diminuindo, a 
queda que ele teve então! Nem me fale! Os médicos tudo constataram o 
Alzheimer. A fala, a memória, a coordenação, eles acham que tudo leva ao 
Alzheimer. Se é mesmo, não tem como saber. Agressivo ele não é, graças a 
Deus. Ele tem essas crises, mas a crise dele é mais pela parte da hérnia, da 
dor, do mal-estar. A minha nora disse que o irmão dela tem esse tendão igual, 
e, quando dá, ele até vomita — desculpa o termo —, e dói pra caramba. 
Então, ele se queixa: ‘dói, dói, dói!’ Ele fica completamente diferente, 
desfigurado. Mas aí, passou aquilo, ele cai e dorme, acorda e parece que não 
teve nada. O único problema é a perna, ele não se conforma, porque ele 
gostava de correr, como ele gostava de andar! 

  

Existe um grupo de passeios e reuniões no parque próximo a casa, destinado 

ao público idoso. Anne conta algumas façanhas que realizaram juntos. 

 

Anne: Nós íamos no parque com um grupo andar toda sexta-feira. Hoje, elas 
estão em Salto, perto de São Roque, foram fazer um passeio lá, o grupo 
nosso. A minha amiga foi, eu não posso ir, então, não vou. Mas a gente não 
perdia uma. Fomos em vários lugares, tem foto aí do grupo [pede para Marina 
pegar as fotos], nesse aqui a gente foi no Jardim Botânico, foi um passeio 
bem legal! 
Pesquisadora: Ele já estava na cadeira de rodas! 
Anne: Sim, já estava. Quer dizer, a perna já estava sendo prejudicada, só que 
não tinha nada ainda, era só a perna que ele não podia andar muito, e lá tinha 
que andar muito, então pediram para levar a cadeira, e levamos, e ele foi. 
Agora, não tem ocasião de ir! A reunião lá é segunda-feira às 14h; não dá pra 
ir. Então se vê, esse grupo aqui, ele mesmo na cadeira. A gente passeou por 
tudo isso aqui, é o jardim que tem. Essa daqui que é a médica, a nutricionista. 
Ela ligou pra mim, falando que eles iam pra Salto hoje, se eu não queria ir, 
que podia ir, que eu ia me divertir também, e eu falei: ‘Ah, eu não posso. 
Como é que eu vou deixar ele? Vai que precisa.’ Tem a Marina, tudo, mas 
não tem, não é… Com a gente, dia de semana. Enquanto ele for vivo e 
precisar, eu não vou. Depois, se ele for na frente e eu ficar, eu vou. Mas sabe, 
já fui a muitos. Eu gostaria de ir, claro, porque é tão bom! Tem a minha amiga, 
que é essa aqui [aponta para a foto], é a mais chegada minha, é aquela ali 
[aponta para outro porta-retrato] que está ali na foto comigo. 

  

Participam do grupo mesmo com as limitações de Georges para se locomover. 

Todavia, quando as restrições dele se tornarem além do andar, Georges não tem 

outra opção a não ser deixar de frequentar o grupo. Talvez por falta de profissionais 

para atender ou por um medo da própria esposa, Anne também deixe o grupo. 

 Não são apenas as limitações de Georges que são distinguidas por Anne. Ela 

percebe suas próprias mudanças corporais e delimitações. O sair na rua é diferente 

do que era, e isso é identificável por ela e pelas pessoas que, mesmo desconhecidas, 

cruzam na rua.  
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Anne: Olha aqui [mostra outra foto], aqui ele já estava de bengalinha. E olha todas 
aqui, olha a outra aqui, de braço dado com ele, que gozado! Elas gostavam 
muito dele. Essa aqui caminhava com ele, pegava ele e iam embora. Essa 
aqui não sei que fim levou… É assim, passeávamos, fazíamos os passeios!  

      Pesquisadora: E agora ficam só dentro de casa? 
Anne: Agora, tem que ficar. Também, sabe, você sai na rua e fica com medo! O 

pessoal olha pra você com cara de sei lá o que, parece que você roubou… 
Acho que eles ficam pensando: ‘o que é que essa velha está fazendo na rua? 
Vai embora! Vai pra casa dormir!’ Aqui é assim! Às vezes passa uns caras e 
vê e pergunta: ‘Oh vó, espera aí! Espera aí! Eu tô precisando de não sei o 
que.’ Aí eu falo que estou com pressa e não posso parar, e não paro! Vou 
embora! Não paro mesmo! Várias vezes já me cercaram no meio da rua pra 
pedir as coisas, que eu tô carregando: ‘Ai! Eu tô morrendo de fome, preciso 
de dinheiro pra comprar, me ajuda…’ Eu nem paro mais, nem paro. Porque, 
se eu parar, ainda vão me agredir! Mas, às vezes, você tà andando assim e 
vem uma pessoa e para na sua frente e fica te olhando, aí cê pensa: ou tá 
admirando ou tá xingando [risos].  

                 Pesquisadora: Por que você não compra um carrinho de feira? 
Anne: Eu tinha um, mas roubaram aqui no prédio. Deixei na garagem, quando eu 

desci pra pegar, cadê? Ninguém sabia. Depois eu não precisei mais. Agora 
eu vou comprar um carrinho e puxar. Puxar é melhor. E daí vou lá em 
Pinheiros comprar, até porque aqui nesse bairro é tudo mais caro! 
Supermercado, tudo. O Extra eu vou de quarta-feira porque é mais barato. 
Antes, que não acontecia nada, que eu podia deixar ele aqui sozinho, eu 
pegava um ônibus e ia ali no Futurama, esse era ótimo! Fazia tudo lá! Pegava 
o ônibus e descia num instante. Agora já não tenho ido lá, depois que ele 
caiu, que eu vim pra cá. Esses dois anos que eu estou aqui, mudou as coisas 
tudo. Eu fico preocupada, tanto de deixar ele sozinho como de subir e descer 
de lá pra cá Às vezes demora muito o ônibus para vir também, aí vem cheio. 
Quando vem cheio, eu não entro; eu prefiro pegar o próximo. Isso que, 
quando entro, as pessoas todas já começam: ‘Senta aqui, senta aqui.’ Dão o 
lugar pra gente sentar. Mas não é bom! Então a gente tem que tocar a vida, 
esperar pra ver o que é que faz. Enquanto eu tiver saúde e puder ir, tudo 
bem. Eu tomo as providências. Eu faço o que tem que fazer.  

  

Escutamos um barulho vindo do quarto em que Georges está dormindo. Nesse 

momento, parece que Anne muda o astral; ela fica muito tensa. Marina fala que 

também escutou, ela vai até o quarto e diz: ‘Ele está dormindo, foi barulho do mundo’. 

Anne se tranquiliza, mas parece não saber mais o que falava. Então, volta a 

falar dos cuidados com o marido e com os filhos. 

 

Anne: Ele falou que ia dormir bem, depois que o padre veio aqui hoje.  
                            Marina: Você viu ele fazendo o sinal da cruz? Você viu ele fazendo assim? 

Anne: Vi! Vi! A gente ia na igreja com o Gigio e a mulher dele, lá na Igreja da Santa 
Rosa de Lima. Lá ele fazia comunhão, nós fizemos 60 anos de casados 
naquela igreja. Nós fomos lá, o padre benzeu, colocou a gente lá na frente, 
benzeu a aliança, trocou, fez toda essa cerimonia na missa das 18h30. A 
gente frequentava até dois anos, antes dele cair! No natal, a gente saía daqui 
no dia 24 à noite, voltava dia 25, 3, 4 horas da madrugada, dormia. Duas 
horas, duas e pouco da tarde o Gigio vinha buscar a gente aqui, íamos pra 
casa dele, que era o almoço, e íamos embora 16h, 17h. Depois vínhamos pra 
casa, era tão gostoso! Mas tinham os pais dela também, aí juntava todo 
mundo. Hoje já não tem mais ninguém. Nem sei mais o que os dois fazem. 
Eles [filho e nora] vão vir aqui, mas não vão fazer nada lá. E vão fazer aqui, 
uma semana antes. Porque o filho mais velho do Gigio vai viajar pra cidade 
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da mulher dele; o pai dela também tem Alzheimer e ele é bem mais moço que 
o Georges, tem 78 anos. Enfim, eles vão pra lá, porque ele tem Alzheimer e 
ele andava com uma dor na garganta, e fizeram uns exames e acharam um 
câncer. Estão esperando uma vaga em um hospital em São José do Rio 
Preto, que é a cidade melhor lá perto, pra fazer o tratamento. Disse que ele 
tem muita dor. O Georges não tem dor! Ele não se queixa de dor. Ele não 
tem dor nenhuma; se tem, não fala.  

  

 Escutamos novamente um barulho vindo do quarto. Marina se prontifica a ver 

o que é, e volta com Georges, que acordou, devagar e com delicadeza. Ela o traz até 

a sala e o deixa sentado em uma poltrona na nossa frente. Georges parece muito 

desorientado e prossegue bem quieto. 

 E assim a conversa se encera: 

 

Pesquisadora: Você quer ir lá? [falo isso porque sinto que Anne estava muito apreensiva, e 
acredito que ela queria ver como o marido estava]. 

Anne: Não, não. Quando a Marina está aqui, eu deixo ela cuidar um pouco, deixo 
ela.  

Pesquisadora: A Marina trabalha com você há quanto tempo? 
Anne: Um ano. Parece que faz mais tempo, né? Quase um ano e meio. Ela é um 

anjo aqui pra gente. Muito carinhosa. Mas é isso aí? Interessou pra você? 
Pesquisadora: Sim! Muito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dou prosseguimento às reflexões desenvolvidas, primeiramente, na 

abordagem teórico-metodológica e, posteriormente, na interlocução como 

pesquisadora-entrevistadora do material transcrito. 

Assim, procurei me aproximar da dinâmica de uma esposa cuidadora de um 

marido demenciado, numa relação de longa duração. 

Nesses casos, o núcleo familiar, empurra a mulher o papel de cuidadora 

quando um adulto se torna dependente e necessita de ajuda em suas atividades 

básicas diárias.  

A determinação desse padrão cria um obstáculo, pois a família deixa de se 

organizar e refletir de forma conjuntamente sobre a possibilidade de novas vicissitudes 

para o amparo do indivíduo nessa situação, não dividindo o fardo emocional, os 

encargos monetários e as atenções específicas que se tornam necessárias. 

Um diálogo familiar, se sistemático, poderia fomentar discussões produtivas 

sobre os impasses das práticas do cuidado e sobre o reconhecimento dos limites do 

cuidado familiar, podendo trazer uma nova luz às problemáticas angustiantes que se 

desdobram e giram em torno e seus desdobramentos, nas relações entre cuidador e 

pessoa cuidada. 

O caminho escolhido, de apenas um relato sobre um único caso, objetivou 

tratar em profundidade a possibilidade do acompanhamento familiar a um idoso 

demenciado, observando o desvelamento dos sentidos e as explicações dadas.  

Surgiram questões especificas relativas ao cuidado conjugal. 

 Salientamos que esse cenário, requer atenção a aspectos sociais e subjetivos  

envolvidos na trama amorosa: 

• Uma história afetiva de dedicação à família, de quem adoece. 

• Uma cumplicidade amorosa construída ao longo da convivência conjugal: saber 

que há algo fora do comum no companheiro e procurar ajuda profissional para a 

compreensão das mudanças, mesmo com o diagnóstico. 

•  O cuidar que sempre permeou a vida da esposa. No caso de Anne, dedicou-

se a: 

 - Cuidar dos outros: sogra, prima de Georges, filhos, sobrinhos, filhos dos 

vizinhos, pai, mãe e agora o marido.   
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• A estabilidade financeira contribui para o cenário harmonioso.  

• Tudo flui no sentido de não ocorrerem cobranças emocionais na participação 

igualitária do cuidado ao marido — mantenedor do status familiar. 

Os dados epidemiológicos caracterizam as demências como uma epidemia 

contemporânea, relacionando-as com o empobrecimento das famílias. Como 

psicóloga, é interessante focar também na miséria emocional que a situação propicia, 

muitas vezes contribuindo para esse empobrecimento. Este estudo de caso pode dar 

pistas de procedimentos no âmbito das políticas públicas no enfrentamento dessa 

realidade. 

Identificar ações que preservem a unidade familiar e o cuidado subjetivo de 

cada paciente: orientação anterior bem informada sobre a evolução da doença; não 

abandono das atividades da cuidadora; mão de obra de suporte (lavanderia, 

alimentação e higienização do espaço físico); suportes legais (quem é responsável? 

Quem assina? Já fizeram a partilha do bens?). 

Não é uma velhice mal atendida, do ponto de vista dos recursos materiais 

disponíveis, mas ainda é uma situação de experimentação individual/familiar. 

Protocolos de apoio nas políticas públicas ainda inexistem, expondo os cuidadores e 

os pacientes ao improviso diário, sem visão antecipada das etapas inevitáveis de cada 

quadro. 

Acredito que, mais do que novos investimentos que deem cobertura, deve-se 

integrar esforços no sentido de otimizar os serviços já ofertados, incluindo, agora, as 

necessidades que a longevidade introduz.  

Profissionais com formação em ciências humanas, a partir de uma escuta 

cuidadosa, podem contribuir para integrar as demandas desse segmento aos serviços 

existentes. 

Identificou-se, na pesquisa de campo, que, por vezes, a tarefa de cuidar é 

envolta por sentimentos de carinho e reciprocidade; em outros momentos, a 

obrigatoriedade moral é determinante para o cuidado, que passa a ser um peso 

amargo, razão de verdadeira angústia na vida da esposa que cuida do marido doente, 

e, reciprocamente neste caso, angústia também à mãe que o recebe. 

O presente estudo pode e deve ser considerado como um ensaio que 

recomenda, aos profissionais que trabalham com a velhice, que consigam reconhecer 

sempre a potência de novas possibilidades dos cuidados prestados pelas famílias, 
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mas, também, que discutam e tentem compensar suas limitações para o longo 

caminho, que é aquele do cuidado. 
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APÊNDICE A — TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa acadêmica sem fins lucrativos. Após a leitura das informações a seguir, no 

caso de aceitar fazer parte do estudo, assine no final deste documento, que é 

composto por duas vias. Uma delas é a sua e a outra é do pesquisador responsável. 

Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: O AMOR CUIDADO: CONDUTAS, PERCEPÇÕES E 

SENTIMENTOS DO CUIDADOR CÔNJUGE 

Pesquisadora Responsável: Ruth Gelehrter da Costa Lopes 

Telefone de contato: (xx) 9 xxxx-xxxx 

Pesquisadora Participante: Ana Paula Gomes de Oliveira 

Telefone de contato: (xx) 9 xxxx-xxxx 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar o impacto psicogerontológico em 

cônjuges, em uma relação matrimonial de longa duração, que assumem o papel de 

cuidador principal de seus maridos/esposas portadores de demência, sendo 

reconhecidos pelos familiares próximos como tal, bem como de uma instituição de 

apoio, no caso a ABRAz, e por eles mesmos. É um estudo qualitativo, utilizando o 

método de entrevista gravado e feito face a face. Não haverá risco algum ao 

participante. O auxilio deste estudo está na possibilidade de promover melhor apoio a 

estes cuidadores, na medida em que se conhece o contexto criado por ter um marido 

ou esposa com demência, sentimentos provocados, necessidades, histórias de vida, 

rotinas. Com isso, é possível fornecer mais subsídios para que a Gerontologia 

desenvolva estratégias mais adequadas para atuar junto a esse público. O retorno 

dos resultados será feito mediante a entrega de uma cópia do trabalho final para os 

cuidadores pesquisados que demonstrarem interesse em obtê-lo. Os dados serão 

coletados no período de dezembro a fevereiro de 2014-2015. Pelo fato de a 

pesquisadora ter única e exclusivamente interesses científicos, ela foi aceita 

espontaneamente pelo(a) senhor(a), que, no entanto, poderá desistir a qualquer 

momento da mesma, inclusive sem nenhum motivo, bastando para isso informar, da 
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maneira que achar mais conveniente, a sua desistência, não havendo nenhum risco 

de prejuízo e/ou desconforto para o(a) senhor(a). Por ser voluntário sem interesse 

financeiro, o(a) senhor(a) não terá direito a nenhuma remuneração. Os dados 

referentes ao senhor(a) serão sigilosos e privados, e a divulgação do resultado visará 

apenas mostrar os possíveis benefícios obtidos pela pesquisa em questão, sendo que 

o(a) senhor(a) poderá solicitar informações durante toda as fases desta pesquisa, 

inclusive após a sua publicação. 

 

Nome da pesquisadora: Ana Paula Gomes de Oliveira 

Assinatura da pesquisadora: _____________________ 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

Eu,________________________________________, RG________________, 

CPF_________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento. 

 

Local e data: 

_____________________________________________________________ 

Nome:  

_____________________________________________________________ 

Assinatura do participante: 

_____________________________________________________________ 

Telefone para contato:   

(__) _________________________________________________________ 


